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Smlouva č.1530/2020 o poskytnutí dotace na rok 2021 
uzavřená v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů 

 
1. dodatek 

 
Obec Malé Svatoňovice 
Adresa: Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice 
IČO: 00278114 
DIČ:  
zastoupená Vladimírem Provazníkem, starostou obce 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 2906215349/0800 
 
(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

a 

 

TJ Sokol Malé Svatoňovice, z.s. 
Adresa: Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice 
IČO: 64201040 
Zastoupený: Ing. Martinem Nývltem, předsedou 
Bankovní spojení: ČSOB Poštovní spořitelna, č.ú.213402265/0300 
 
(dále jen jako „příjemce“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace: 

I. 

1. Poskytovatel na základě tohoto dodatku snižuje příjemci dotaci o částku 50 tis. Kč 
(slovy: padesát tisíc korun českých) 

2. Snížení poskytnuté dotace je z důvodu koronavirové krize a tím vyvolaného přerušení 
organizované tělovýchovné činnosti v roce 2021. 

3. Snížení dotace bude uplatněné v 3.čtvrtletní splátce, která nebude převedena na 
bankovní účet příjemce a ve snížení 4.čtvrtletní splátky o částku 14 500 Kč. 4. čtvrtletní 
splátka bude činit po tomto snížení 21 000 Kč. 

4. Ostatní podmínky pro čerpání, kontrolu a vyúčtování dodatku jsou shodné 
s podmínkami pro poskytnuté vývhozí dotace. 
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II. 

1. Dodatek se uzavírá v souladu s §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu tohoto dodatku 
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva obce   č. 15/2-21              
dne 21. 6. 2021 

5. Tento dodatek je sepsán ve dvou  vyhotoveních, z nichž jedno obdrží poskytovatel a 
jedno vyhotovení příjemce. 

V Malých Svatoňovicích dne 23. 6. 2021 

Za poskytovatele: 

 

 

 

Za příjemce: 

…………………………….. 
 starosta 

 

………………………….. 
předseda 

 

 


