
1. Město Nové Město na Moravě
sídlo: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě 
zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „poskytovatel dotace“) 

a

2.   Novocantus, z.s.
      se sídlem: Wolkerova 1250 , 59231 Nové Město na Moravě
      zastoupený: MUDr. Václavem Peňázem, předsedou  
      IČ: 05031109
      DIČ: -
      bankovní spojení: KB, a.s.
      číslo účtu: 115 - 2933490207/0100
      zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.:L 21530

(dále jen „příjemce dotace“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  v souladu s ust. Čl. VII. odst. 2  Veřejnoprávní 
smlouvy  o poskytnutí neinvestiční dotace registrované v registru smluv pod č. 
NMNMSML20190091, kterou mezi sebou uzavřely dne 27.2.2019, jejímž předmětem bylo 
poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 50 000 -, Kč, slovy padesáttisíckorunčeských (dále 
jen „dotace“) příjemci dotace za účelem realizace projektu: 1. ročník mezinárodního hudebního 
festivalu „Novoměstský Martinů“ v Novém Městě na Moravě, tento :

D O D A T E K  č. 1

 

 I.

1.    Smluvní  strany  se  dohodly,  že  text  Čl.  I  Obecná  ustanovení  Veřejnoprávní  smlouvy  o
poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 27.2.2019 se ruší a nahrazuje se novým, který zní :

„Zastupitelstvo  města  Nové  Město  na  Moravě  na  svém  zasedání  konaném  dne  10.12.2018
usnesením přijatým pod bodem č. 11/2/ZM/2018 programu a zasedání konaném dne ..06.2019
usnesením přijatým pod bodem programu  č…..ZM/2019 a na základě žádosti  příjemce dotace
registrované pod č.j. MUNMNM/29706/2018 ze dne 24.10.2018 a MUNMNM /12447887/2019 ze
dne  29.04.2019  rozhodlo  o poskytnutí  neinvestiční  dotace  v celkové  výši 50  000,-  Kč,  slovy
padesáttisíckorunčeských (dále  jen  „dotace“)  příjemci  dotace  za účelem realizace projektu  1.
ročník mezinárodního hudebního festivalu "Pódium NMNM" v Novém Městě na Moravě, a to
za podmínek dále uvedených v této smlouvě. “

2.    Smluvní strany se dohodly, že text odst 1. Čl II Dotace Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace ze dne 27.2.2019 se ruší a nahrazuje se novým, který zní :
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„1. Dotace je účelově vázána na projekt 1. ročník mezinárodního hudebního festivalu "Pódium
NMNM" v Novém Městě na Moravě, a to za podmínek dále uvedených v této smlouvě.“

         II.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

    III.

1. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Zastupitelstva města Nového Města na
Moravě přijatém na jeho zasedání č. ... konaném dne ...06.2019 pod bodem č. ..../ZM/2019
programu.

2.  Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter   
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

3.   Tento  Dodatek č. 1  byl  sepsán ve čtyřech vyhotoveních  s  platností originálu,  poskytovatel 
dotace obdrží tři a příjemce dotace jedno vyhotovení.

      4.   Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1  přečetly, že byl sepsán na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho 
připojují své podpisy.

5.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne: V Novém Městě na Moravě dne:

Poskytovatel dotace: Příjemce dotace:

……………………………………… ………………………………………
Michal Šmarda, starosta MUDr. Václav Peňáz, předseda
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