DODATEK Č. 1
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 02/FPP/2021
O POSKYTNUTÍ DOTACE
I.
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349
č.ú. 112595803/0300
zastoupené starostou města Martinem Záhořem
a

01

Stříbro,

IČO

00260177,

2. Příjemce dotace:
Tělovýchovná jednota Baník Stříbro, spolek, Palackého 1269, 349 01 Stříbro,
IČO 18251242, č.ú.
Zapsán: V 352 veden u krajského soudu v Plzni
zastoupen předsedou Ing. Miroslavem Klauberem

II.
Dohodnutá ustanovení dodatku
1. Čl. II., odst. 1 a 2 smlouvy se mění na text:
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace.
1. Účel poskytnutí dotace:

výdaje spojené s energiemi Tělovýchovné jednoty
Baník Stříbro, s činností mládežnických oddílů a
pořádáním sportovních akcí

2. Výše dotace:

800.000 Kč, slovy osmsettisíckorunčeských

Z toho:
a) 400.000 Kč je určeno výhradně pro oddíly TJ a to v poměru dle počtu mládeže do
19 let, které uhradily členský příspěvek v jednotlivých oddílech. Počet za
jednotlivé oddíly bude vždy k 01.01. kalendářního roku, na který se poskytuje
dotace včetně celkové částky na oddíl a bude přílohou vyúčtování.
Tyto finanční prostředky nelze použít pro jiný účel než jsou výdaje spojené
s mládežnickými oddíly.
b) 400.000 Kč je určeno na výdaje spojené s úhradou energií (elektřina, plyn, voda)
Tělovýchovné jednoty Baník Stříbro.
Nevyčerpané prostředky lze využít pro účely uvedené v odst. 2, písm. a)

III.
Závěrečné ustanovení
1. Na poskytnutou dotaci se vztahují ustanovení § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
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2. Jakékoliv změny a úpravy této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou.
3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise. Stejnopisy mají právní účinky originálu.
4. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se veškeré právní vztahy občanským
zákoníkem.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Příjemce souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů, popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených
zákonů i tam, kde zákon povinnost zveřejnit neukládá.
7. Při splnění podmínek pro zveřejnění veřejnoprávní smlouvy v registru smluv provede
tuto povinnost poskytovatel dotace.
8. Účelová dotace byla schválena zastupitelstvem dne 09.12.2020.
9. Smlouva byla schválena zastupitelstvem dne 27.01.2021.
10. Dodatek č 01 byl schválen zastupitelstvem dne 23.06.2021.
Ve Stříbře dne 28.06.2021

Stříbře dne 28.06.2021

…………………………………
příjemce dotace

…………….…………………..
Město Stříbro
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