Tělocvičná jednota Sokol Březník - individuální provozní dotace

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace
podle § 10a a násl. zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů
Poskytovatel dotace:
Název:
Sídlo:
IČO:
Zastoupená:
Číslo bankovního účtu:

Obec Březník
Březník 247, 675 74
00289132
Ing. Ladislavem Malachem, starostou obce
3220711/0100, Komerční banka a.s.

(dále jen ,,Poskytovatel“)
Příjemce dotace:
Název:
Sídlo:
IČO:
Číslo bankovního účtu:
Zastoupená:

Tělocvičná jednota Sokol Březník
Březník 172, 675 74 Březník
60419504
1523491309 /0800, ČS, a. s.
Vladimírem Babčanem, starostou
Jurajem Kořínkem, jednatelem

(dále jen ,,Příjemce“)
se dohodli na této změně smlouvy:
původní znění smlouvy:

1.

2.
3.
4.

1.
Preambule
Příjemce podal dne 28. 2. 2021, žádost o mimořádnou dotaci na dokončení rekonstrukce
sokolovny. Tato smlouva dále upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti
smluvních stran.
Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Poskytovatele Příjemci na
účel stanovený v bodě 3. této smlouvy.
Dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu
zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnut příjemci za sjednaných podmínek
dotaci ze svého rozpočtu a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít ji v souladu s touto
smlouvou.

se mění takto:
1.
Preambule
1. Příjemce podal dne 28. 2. 2021, žádost o dotaci z rozpočtu obce. Tato smlouva dále
upravuje podmínky poskytnutí dotace a práva a povinnosti smluvních stran.
2. Dotací se rozumí peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Poskytovatele Příjemci na
účel stanovený v bodě 3. této smlouvy.
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3. Dotace poskytnutá podle této smlouvy je veřejnou finanční podporou ve smyslu
zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.
4. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnut příjemci za sjednaných podmínek
dotaci ze svého rozpočtu a příjemce se zavazuje dotaci přijmout a užít ji v souladu s touto
smlouvou.
původní znění smlouvy:

1.

2.

3.
Účel dotace
Dotace se poskytuje jako provozní dotace na činnost a provoz sloužícího podpoře
činnosti Žadatele a to pro:
Úhradu provozních nákladů na energie, pitnou vodu, opravy a udržování
Ostatní náklady související činností
(dále jen ,,Projekt“)
Dotace se poskytuje na účel stanovený v bodě 1 ěl. 3 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.

se mění takto:

3.

4.

3.
Účel dotace
Dotace se poskytuje jako provozní dotace na činnost a provoz sloužícího podpoře
činnosti Žadatele a to pro:
zajištění provozu a údržby místní sokolovny, kabin a venkovních sportovišť, a to jak
na materiálové náklady, zajištění služeb a částečnou úhradu mzdových nákladů svých
zaměstnanců (úklid, údržba hřiště, odměny cvičitelům).
Dále TJ hodlá využít těchto prostředků k financování nákupu tělocvičného nářadí a
náčiní, (dále jen ,,Projekt“)
Dotace se poskytuje na účel stanovený v bodě 1 čl. 3 této smlouvy jako dotace
neinvestiční.

V Březníku dne 21. 12. 2021
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