Příloha usnesení č. 4 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace

Dodatek č. 2
Smlouvy o poskytnutí dotace č. D1734/00552/19
uzavřené dne 4.12.2019

I. Smluvní strany
1.

Poskytovatel dotace:
Statutární město Pardubice,
sídlo: Pernštýnské nám. 1, Staré Město, 530 21 Pardubice,
IČO: 00274046,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice,
číslo bankovního účtu: 326561/0100,
zastoupené: Mgr. Ivanou Liedermanovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu
města Pardubic
(dále jen „poskytovatel“),

2.

Příjemce dotace:
Tenisový klub Pernštýn 1897 Pardubice z.s.,
sídlo: U Stadionu 1652, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
IČO: 42939585,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo bankovního účtu: 34833-561/0100,
zastoupený: Milanem Chmelařem, prezidentem
(dále jen „příjemce“)

II. Úvodní ustanovení
1. Dne 4.12.2019 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o poskytnutí individuální dotace
č. D1734/00552/19 (dále jen „Smlouva“) z Programu podpory sportu pro rok 2019 ve výši
3.466.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta šedesát šest tisíc korun českých) na realizaci projektu
„Přemístění tenisových kurtů“ (dále také „projekt“). Dne 9.6.2021 uzavřely smluvní strany k této
smlouvě dodatek č. 1, na základě něhož byl na žádost příjemce dotace v důsledku zpracování
projektové dokumentace a upřesnění realizace přesunu příjemce do nové lokality zpřesněn účel
podpořeného projektu, změněno stanovené čerpání dotace na upravené položky v rozpočtu při
zachování původně schválené výše dotace a prodlouženy některé související lhůty (termín
dosažení účelu a čerpání dotace do 31.12.2022, termín případného vrácení dotace do 31.1.2023)
(vše dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k tomu, že Smlouva dosud stanoví termín předložení vyúčtování do 30.9.2021, dohodly
se smluvní straně s ohledem na výše uvedené rovněž na potřebě prodloužení tohoto termínu.
Proto v souladu s ustanovením čl. XI. bod 8. Smlouvy přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke
Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

III. Předmět Dodatku
Smluvní strany se dohodly, že text čl. VI. odst. 1 písm. i) Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
„i) předložit poskytovateli nejpozději do 31. 1. 2023 vyúčtování dotace v listinné podobě s připojeným
podpisem oprávněné osoby, včetně čestného prohlášení o účelovém použití prostředků dotace,“.

IV. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají zachována a v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li Dodatek zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření,
je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
4. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno
vyhotovení obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Pardubicích dne:

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.............................................................................
Mgr. Ivana Liedermanová

..........................................................................
Milan Chmelař

