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Smluvní strany

KaľlovarsĘ kĄ
Sídlo:
Identiťlkaění číslo:
DIČ:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Císlo riětu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Administrující odbor:

a

(dále jen,,poskýovatel")

Štoloĺ atleticĘ klub Chodov' z. s.
Adresa sídla: Husova 1094,357 35 Chodov
Identifikaění číslo: 1824869l
DIČ: CZl824869l
Pľávní forma: zapsaný spolek
Zastoupený: Mgr. Liboľ Doěkal, předseda zastoupený Mgr' Renátou Dočkalovou

na základě písemné plné moci
Registrace ve veřejném ľejstříku: spisová znaěka L 550 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení:
Císlo bankovního úětu:
E-mail: 
Není plátce DPH.

(dále jen,,příjemce")
(společně jako,,smluvní strany")



Clánek I.

Předmětem dodatku je změna chybně uvedeného charakteru dotace poskytnuté příjemci
poskýovatelem na zé.kladě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zroipoětu Karlovarského'
kľaje uzavřené smluvními stľanami dne 25. července 2018, ev. č. I<K0i724/20l8 (dáte jen
,,smlouva"). Ę

článek II.

V návaznosti na čl' I. dodatku se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

Původní text čl. IV. odst. 6 smlouvy se ľuší a nahrazuje se noqým textem v následujíc im znění:
,,Dotace je investičního charakteru a příjemce ji musí použít ýhradně k těmto úěelům:

a) stavební úpravy stávajících těloqýchovných zaŕízení, souvisejících se sportovní činností dětí
amládeźe;

b) rekonstrukce stávajících těloqýchovných zaŕízení, souvisejících se sportovní ěinností dětí
amládežq.

c) pořízení technických zaÍízení, strojů a zaŕízeni sloužících ke sportovní ěinnosti ve vlastnictví,
ľesp. výpůjčce, nájmu nebo výprose žadatele;

d) űdrżba a opľava technických zaíizení, stľojů a zaŕízení sloužících ke sportovní činnosti ve
vlastnictví, resp. ýpůjěce, nájmu nebo ýprose żadatele;

V rámci uznatelných nákladů lze uplatnit:
a) DPH, pokud příjemce dotace není plátcem DPH, a z tohoto důvodu nemůže nárokovat

a nenárokuje odpočet daně na vstupu dle zákona č).235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoý, ve
znění pozdějš ích předp isů,

b) DPH, pokud příjemce dotace je plátcem DPH, ale dle zákona č).235l2oo4 Sb.' o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nemá moŽnost nárokovat odpočet daně na vstupu."

článek III.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran s účinností ode dne uveřejnění
v registľu smluv dle zákona č).340/2015 Sb', o zvláštních podmínkách úěinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž. jeden obdrží příjemce a tři
posĘrtovatel. Smluvní stľany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede
poskýovatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistľaně:

2. ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem nedotčené, zristávají v platnosti a účinnosti v původním
znéní.

3. Smluvní strany pľohlašují, že si dodatek před podpisem přeěetly, že mu poľozuměly a souhlasí
s jeho obsahem, kteý vyjadřuje jejich pľavou a svobodnou vůli, což stvrzují sými podpisy.

4. o uzavření dodatku rozhodla v souladu s ustanovením $ 59 odst. 2 písm' a) zźtkona č,. 129/2000
Sb., o krajích (kajské zÍízení), ve znění pozdějších předpisů Rada Karlovarského kľaje
usnesením ě. RK l278lllll8 ze dne 5. 1 1. 20 1 8.
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5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede_.1Kaľlovarský kľaj,
kontakt na doruěení oznämení o vkladu smluvní pľotistľaně:

Ż

Karlovy Vary dne

2 1 -11- 2018

Karlovy Vary dne I 6 -11_'?CIffi

Za spľávnost: Miriam Vajdová

šAx cľlooov, z.s.
Husova 1094
357 35 Chodov
ICO: 182 486 91ěB
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