
Město Nové Město na Moravě
zastoupené: Michalem Šmardou, starostou města
se sídlem: Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 00294900
DIČ: CZ 00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1224-751/0100
(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

 
 zastoupený:
 se sídlem:
 IČ:
 bankovní spojení:
 č.ú.:
 zapsaná ve
 (dále jen „příjemce dotace“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust.  Čl. VII. Závěrečná ujednání
odst. 3 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č.       ze dne       (dále jen
"Smlouva"), jejímž předmětem bylo poskytnutí neinvestiční dotace na ……...,  tento:

Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. …….. ze dne  ……...

I.

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text odst. 1., 2., 3. a 4.  Čl. IV Práva a povinnosti 
příjemce dotace, Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

"
1.Příjemce  dotace  se  zavazuje  dotaci  přijmout  a  použít  ji  v souladu  s touto  smlouvou.

Čerpat finanční prostředky z této dotace lze na platné účetní doklady vydané v době od
01.01.2020.  Tuto  dotaci  se  příjemce dotace zavazuje  vyčerpat  nejpozději  do  31.12.
2021 s tím, že dotace nemůže být použita na:

a) občerstvení
b) členské příspěvky,  poplatky,  daně,  úvěry,  půjčky,  penále,  pokuty a dary (vyjma
věcných cen)
c) investice
d) mzdové prostředky a dohody uzavírané mimo pracovní poměr, sociální a zdravotní
pojištění

2.Příjemce  dotace  předloží  poskytovateli  dotace  v termínu  nejpozději  do  31.01.2022
v souladu se zákonem č.  563/1991 Sb.,  o  účetnictví,  ve znění  pozdějších předpisů,
vyúčtování  dotace  z  celkové  výše  nákladů  na  projekt.  Vyúčtování  dotace  provádí
příjemce dotace tak, že předloží  Závěrečnou zprávu o vyúčtování dotace včetně kopií
účetních dokladů (v Kč), které budou označeny „hrazeno z dotace Nového Města na
Moravě“ a výpisů z účtu (v Kč). U zahraniční platby budou doklady přeloženy a částky



přepočítány v základním kurzu ČNB k datu realizace dotované aktivity. Za správnost
předložených dokladů včetně překladu odpovídá příjemce dotace.

3.Dále příjemce dotace doloží v rámci vyúčtování informaci o tom (např. fotodokumentaci,
článek v tisku a pod.), že projekt byl podpořen z prostředků města, a to nejpozději do
31.1. 2022.

4.Příjemce  dotace  je  povinen  vrátit  na  bankovní  účet  poskytovatele  dotace  uvedený
v preambuli této smlouvy finanční prostředky ve výši nevyčerpaného zůstatku dotace,

      bude-li využitá částka nižší než poskytnutá dotace, a rovněž finanční prostředky použité
      v rozporu s účelem, za kterým byla dotace poskytnuta, a  to nejpozději do  31.1.2022.

      "

II.

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

2.Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením RM/ZM Nové Město na Moravě
přijatým na její schůzi č.       . konané dne            pod bodem č.                  .

3.Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

4.Poskytovateli dotace svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zák.  č.  128/2000 Sb.,  o  obcích)  ke  shromažďování,  nakládání  a  zpracovávání  osobních
údajů v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

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

6.Tento Dodatek č.  1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností  originálu,  z nichž
příjemce dotace  obdrží jedno vyhotovení a poskytovatel dotace tři vyhotovení.

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

V Novém Městě na Moravě…... V …………………….................…….…...

Poskytovatel dotace: Příjemce dotace:

................................................. ………….................................…….
            Michal Šmarda


