
                                                                            Evidenční číslo smlouvy: KK01371/2019/1 

 

 

Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje ev. č. KK01371/2019 

(dále jen „dodatek“) 
 

Smluvní strany: 

 

Karlovarský kraj 

Adresa sídla:  Závodní 353/88, 360 06  Karlovy Vary – Dvory 

Identifikační číslo: 70891168 

DIČ:   CZ70891168 

Zastoupený:  Ing. Jaroslav Bradáč, radní pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy 

Bankovní spojení:  

XXX 

číslo účtu XXX 

případně další účty: 

 

XXX 

číslo účtu XXX 

XXX 

číslo účtu XXX 

XXX 

číslo účtu XXX 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

Tělovýchovná jednota Lítov, z.s. 

Adresa sídla: Lítov 20, 35709 Habartov 

Identifikační číslo: 18248802 

DIČ: --- 

Právní forma: Spolek 

Zastoupený: Zdeněk Lorenc 

Registrace ve veřejném rejstříku:  L 524 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Bankovní spojení:  

banka  XXX 

číslo účtu: XXX 

E-mail:  XXX 

Není plátce DPH. 

(dále jen „příjemce“) 

 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

Článek I. 

Předmětem dodatku je změna poměru investičních a neinvestičních finančních prostředků poskytnutých 

příjemci poskytovatelem na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje uzavřené smluvními stranami dne 6. června 2019, ev. č. KK01371/2019 (dále jen 

„smlouva“).  
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Článek II. 

V návaznosti na čl. I. dodatku se ruší původní text. čl. II. odst. 2 smlouvy, který zní: 

Údaje o dotaci: 

Dotace se poskytuje v kalendářním roce:   2019 

Dotace se poskytuje v celkové výši:    105.000 Kč 

(Slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) 

Z toho: 

investiční prostředky ve výši:    50.000 Kč 

(Slovy: padesát tisíc korun českých) 

neinvestiční prostředky ve výši:    55.000 Kč 

(Slovy: padesát pět tisíc korun českých) 

 

Výše dotace činí maximálně 70 % z předpokládaných nákladů na akci. Poskytovatel je 

povinen doložit 30 % spoluúčasti nákladů realizované akce.  
 

Dotace se poskytuje na účel:     podpora udržování sportovních 

zařízení a udržování a obnovy technických prostředků, strojů a zařízení sloužících 

k činnosti amatérských sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot 

působících na území Karlovarského kraje 

Platba dotace bude opatřena variabilními symboly: XXXX (investiční prostředky) 

        XXXX (neinvestiční prostředky) 
 

 a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

Údaje o dotaci: 

Dotace se poskytuje v kalendářním roce:   2019 

Dotace se poskytuje v celkové výši:    105.000 Kč 

(Slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) 

Z toho: 

investiční prostředky ve výši:    32.193 Kč 

(Slovy: třicet dva tisíc jedno sto devadesát tři korun českých) 

neinvestiční prostředky ve výši:    72.807 Kč 

(Slovy: sedmdesát dva tisíc osm set sedm korun českých) 

 

Výše dotace činí maximálně 70 % z předpokládaných nákladů na akci. Poskytovatel je 

povinen doložit 30 % spoluúčasti nákladů realizované akce.  
 

Dotace se poskytuje na účel:     podpora udržování sportovních 

zařízení a udržování a obnovy technických prostředků, strojů a zařízení sloužících 

k činnosti amatérských sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot 

působících na území Karlovarského kraje 

Platba dotace bude opatřena variabilními symboly: XXXX (investiční prostředky) 

        XXXX (neinvestiční prostředky) 
 
 

Článek III. 

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti ode dne uveřejnění 

v registru smluv a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a tří 

poskytovatel.  
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2. Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti a účinnosti v původním 

znění.  

 

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, že mu porozuměly a souhlasí 

s jeho obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.  

 

4. O uzavření dodatku rozhodla v souladu s ustanovením § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb.,  

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada Karlovarského kraje usnesením č. 

RK 1310/11/19 ze dne 4. 11. 2019. 

 

5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv provede Karlovarský kraj, 

kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: XXXX 

 

 

Karlovy Vary dne 

 

Karlovy Vary dne 

 

 

 

 

 

..... ..... ..... ..... ..... ..... 

poskytovatel 

 

 

 

 

..... ..... ..... ..... ..... ..... 

příjemce 

 

 

 

 

Za správnost: XXX 

 

 


