Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. D/07/2020 – 290/2020/PL
uzavřená podle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a podle části páté (§ 159 – 170) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů

1/ Obec Plavy

IČ: 00 262 510 DIČ: CZ 00 262 510
sídlo: Plavy 186, 468 46
bankovní spojení: Česka spořitelna, číslo účtu: 4406669319/0800
zastoupená starostou obce Ing. Milanem Hlouškem
kontakt: 483 398 190, 602 773 602, hlousek@plavy.cz
/dále jen poskytovatel/
a

2/ Tělovýchovná jednota Sokol Plavy, spolek

IČ: 0163 890 34
sídlo: Plavy 140, 468 46
bankovní spojení: ERA – ČSOB, číslo účtu: 152594741/0300
zastoupená předsedou TJ Martinem Makovcem
kontakt: 731 547 680, xmakulda@seznam.cz
/dále jen příjemce/
Čl. 1
Obě smluvní strany se dohodly na následující změně Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 13.11.2020
(dále jen smlouvy ) a to formou písemného číslovaného dodatku.

Původní znění Čl. II. Výše dotace:
Příjemci dotace je poskytována dotace do maximální výše 200 000 Kč /slovy: Dvě stě tisíc Kč/ na realizaci
Akce/Projektu.

Nové znění Čl. II. Výše dotace:
Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši 50% tj. 178 703,- Kč / slovy: jedno sto sedmdesát osm tisíc sedm set
tři korun českých/ z celkové částky 357 406,- Kč /slovy: tři sta padesát sedm tisíc čtyři sta šest korun českých / na
realizaci Akce/Projektu.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce Plavy č. 51/10/20 ze dne 14.12.2020.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá ze smluvních stran.

V Plavech dne: 15.12.2020

Obec Plavy
Ing. Milan Hloušek, starosta

TJ Sokol Plavy
Martin Makovec, předseda

