Dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu Města Jiříkova
číslo 5/2018
uzavřená
rozpočtových

níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § I Oa zákona č. 250/2000Sb., o
pravidlech územních rozpočtů a§ 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
mezi stranami

Poskytoval:
Město Jiříkov, se sídlem Náměstí 464, 407 53 Jiříkov, IČ 0026 I 424, zastoupené Miroslavem
Horákem, místostarostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 27 - 921389399/0800
(dále jen poskytovatel)
a
Příjemce:

TJ Spartak Jiříkov, z.s. Jiříkov, 407 53, IČ 18382801, zastoupená Michalem Majákem,
předsedou spolku
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu 243785412/0300
(dále jen příjemce)
uzavírají tento dodatek

č,

I, který

mění

a doplňuje smlouvu č. 05/2018 takto:

I. Úvodní ustanovení
Město Jiříkov poskytuje příjemci další neinvestiční účelovou dotaci pro rok 2018 ve výši
70 000,- Kč, slovy sedmdesáttisíckorunčeských, a to na základě řádně podané žádosti ze dne
18.5.2018,
Doplňtúe

se ustanovení bodu II.

Předmětu

II.

a účelu smlouvy takto:

Předmět

a účel smlouvy

I. Předmětem smlouvy je poskytnutí další dotace z rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018
ve výši 70 000,- Kč k financování níže uvedeného účelu, celkem tedy příjemce obdrží
270 000,- Kč (200 000,- Kč již TJ Spartak obdržel).
2. Příjemce se zavazuje použít tuto dotaci pouze k financování níže uvedeného
svou zodpovědnost:

účelu

a na

Částku 200 000,- Kč použije na:
- zajištění areálu v roce 2018, úpravy travnaté plochy - pískování, hnojení, sekání,
rekultivace, údržba tenisových lmrtú, opravy menšího charakteru, na energie, na
pohonné hmoty na sekání.
Částku 70 000,- Kč použije na:
- zajištění činnosti členské základny pří účasti v soutěžním ročníku fotbalových soutěží,
pořádání tenisových turnajť, pro děti a zajištění nového oddílu mažoretek, fotbalová
soutěž - cestovné, rozhodčí, ceny pro děti, sportovní vybavení pro děti, tenisové turnaje
- ceny pro děti, oddíl mažoretek- cestovné na soutěže, sportovní vybavení.

3. Příjemce prohlašuje, že poskytnutá dotace ve výši 200 000,- Kč bude činit maximálně 90%
celkových nákladů skutečně na projekt vynaložených a dále, že poskytnutá dotace ve výši
70 000,- Kč bude činit maximálně 90% celkových nákladů skutečně na projekt vynaložených.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

D O LOŽKA dle§ 41 zákona č, 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisú
Rozhodnuto orgánem obce: Zastupitelstvo města Jiříkova
Datum jednání a číslo usnesení: 29. 5, 2018, 24. zasedání, č. usnesení 526/2018.
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