
Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ č. SMF/111/2015 

O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA 
 

Smlouva č.:  SMF/111/2015 

 
kterou v souladu s ustanovením § 159  a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 

znění, s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů  a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, uzavřely tyto smluvní strany: 
 

Město Náchod 
 

se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 

jednající/zástupce: Jan Birke, starosta 

IČO: 00272868 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod 

č. účtu:  222551/0100 

 
(dále též jako „Poskytovatel“) 

a 
 

SKP Judo Náchod 
 

se sídlem: Plhovská 320, Náchod 

jednající/zástupce: Oldřich Kolín, předseda 

IČ: 01554816 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Náchod 

č. účtu:  107-5160750217/0100 

 
(dále též jako „Příjemce“) 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva č. SMF/111/2015 uzavřená mezi 
Poskytovatelem a Příjemcem dne 29.6.2015, takto: 

 
1) Bod 1. článku I. nově zní: 

I. 

  Předmět smlouvy a účel dotace 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové investiční a neinvestiční finanční podpory 
z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace (dále jen „dotace“) na tento účel: 

a)  na celoroční činnost v oblasti sportu mládeže do 18 let 

b) na údržbu sportovního majetku a investice do sportovního zařízení, na provoz 
sportovišť 

Stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2015.  



 

2) Bod 1. článku II. nově zní: 

II. 

Výše a způsob poskytnutí dotace 

1. Příjemci je poskytována investiční a neinvestiční dotace na účel dle článku I. této smlouvy 
ve výši:  

a)  neinvestiční dotace  49 000,- Kč  (slovy – Čtyřicetdevěttisíckorunčeských -)  

b)  investiční dotace  48 000,- Kč  (slovy – Čtyřicetosmtisíckorunčeských -) 

 

Ostatní ustanovení smlouvy č. SMF/111/2015 O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU 
MĚSTA NÁCHODA ze dne 29.6.2015 se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů 

Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě byl schválen Zastupitelstvem Města Náchoda             
na svém 7. zasedání dne 21.9.2015  usnesením č. II.g/ a nabývá platnosti a účinnosti 
podpisem obou smluvních stran. 

 

 
 
V Náchodě dne .............................                            V Náchodě dne .............................  
 
 
 
 
……………………………………………….….   …………………………….………………..… 
Poskytovatel        Příjemce  
Město Náchod                SKP Judo Náchod 
zast. starostou Janem Birke               zast. Oldřichem Kolínem, předsedou 
 

 


