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28371-17/ORM-vea / 1998-2017 

č. evid. 271/2017 

 

Dodatek č. 1   
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 16. května 2017 

uzavřené podle § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů 
 
 
 
Poskytovatel:           město Svitavy 

Sídlo:                     T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy 
IČ:                             00277444 
DIČ:                          CZ00277444 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., pobočka Svitavy 
Číslo účtu:                 520591/0100 
Jednající:              Mgr. David Šimek, starosta  
(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné 
 
a 

 
Příjemce:          SPORTES Svitavy s.r.o. 

Sídlo:                      Svitavy, Riegrova 2098/5, PSČ 56802 
IČ:                              62062620 
DIČ:    CZ62062620 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 7388 

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s., pobočka Svitavy 
Číslo účtu:                  101421824/0300 
Jednající:   Ing. Jaroslav Kytýr, jednatel 
(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace: 

 
A. 

 
Článek I. – Předmět smlouvy, odstavec první nově zní takto: 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále 
jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), ve znění pozdějších předpisů, je účelové poskytnutí dotace 
z rozpočtových prostředků města Svitavy na pořízení vybavení – travní sekačky a na pořízení pasportu 
zeleně – pro úsek technických služeb. 
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B. 

 
Ostatní ujednání veřejnoprávní smlouvy zůstávají beze změn. 
 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci 
informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí 
poskytovatel. 

 
Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, podle jejich 
svobodné a vážné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
Uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem města 
Svitavy dne 28. června 2017. 
 
   
Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách dne:  
 
za poskytovatele:                                                     za příjemce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….                            ……………………………………………. 


