Dodatek č. 1
k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2017
č. smlouvy VSD00374
uzavřené podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a § 10a
a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
smluvní strany:
1)

MĚSTO Napajedla, Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla
IČ: 00284220, DIČ: CZ00284220
Bankovní spojení: 27-1409287339/0800
Zastoupené: Zbyňkem Ohnoutkem, místostarostou jako poskytovatel

2)

Junák-český skaut, středisko Jerry Hodného Napajedla, z. s., Na Kapli 1060, 763 61 Napajedla
IČ: 46276165
Bankovní spojení: 2500347851/2010
Zastoupený: Zbyňkem Abrhámem, vedoucím jako příjemce

uzavírají tento Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2017 č. smlouvy
VSD00374 uzavřené mezi smluvními stranami dne 08.03.2017 takto:

Čl. I
Na základě písemné žádosti příjemce ze dne 17.07.2017 rozhodlo Zastupitelstvo města Napajedla
usnesením č. 17/249/2017 ze dne 20.09.2017 o změně účelu využití poskytnuté dotace.
Čl. II
V článku I. Veřejnoprávní smlouvy se původní znění bodu 2 nahrazuje novým zněním:
2
)
Účel použití dotace:
a) pořádání táborů - doplnění a oprava vybavení, cestovní příkazy, doprava materiálu, doprava dětí,
b) krátkodobé akce - pronájem, cestovné účastníků, vstupné, startovné, příspěvky na vzdělávání
činovníků,
c) opravy a údržba stávajícího majetku, nákup drobného majetku,
d) provozní náklady - energie, internet, ostatní drobný materiál, kancelářské potřeby.“

Čl. III
Ostatní ustanovení Veřejnoprávní smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny platná a
účinná.
Dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží 1 vyhotovení dodatku smlouvy.

DOLOŽKA (§ 41 zák. č. 128/2000)
Osvědčuje se tímto, že na straně poskytovatele byl tento Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě ze dne
08.03.2017 schválen Zastupitelstvem města Napajedla dne 20.09.2017 usnesením č. 17/249/2017 a tím jsou
podmínky platnosti tohoto dodatku splněny.
V Napajedlích dne: 09.10.2017

Zbyněk Ohnoutek, místostarosta

Smluvní strany:
V Napajedlích, dne: 09.10.2017
MĚSTO Napajedla:
otisk razítka
………………………….……………….
Zbyněk Ohnoutek, v.r., místostarosta

V Napajedlích, dne: 01.11.2017
Junák-český skaut, Napajedla:
otisk razítka
…………………………………………
Zbyněk Abrhám, v.r., vedoucí

