Dodatek č. 1
SMLOUVY
o poskytnutí účelové finanční dotace na činnost
FC Chotíkov 1932 z. s.
na rok 2020

I.
Smluvní strany
Obec Chotíkov
Se sídlem: Chotíkov 118
IČO: 00257834
DIČ: CZ 00257834
zastoupená: Evou Hirschfeldovou, starostkou obce
Bankovní spojení: 4528371/0100
jako poskytovatel dotace, na straně jedné
(dále jen poskytovatel dotace nebo poskytovatel)
a
FC Chotíkov 1932 z. s.
Se sídlem: Chotíkov 344, 330 17
IČO: 14702312
zastoupený: Miroslavem Hauerem, předsedou
Bankovní spojení: 209369909/0300
jako příjemce dotace, na straně druhé
(dále jen příjemce dotace nebo příjemce)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 10a odst. 2 a 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
tento dodatek:

II.
Předmět a účel dodatku smlouvy
1. Na základě žádosti spolku a následného schválení Zastupitelstva obce Chotíkov ze dne
30. 11. 2020 usnesením č. 33 se mění účel poskytnuté dotace na rok 2020 na činnost FC
Chotíkov 1932 z. s. takto:
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Cestovné
Trenéři mládeže
Nákup sportovních potřeb
Soustředění hráčů, nájem sportovních zařízení
Poplatky FAČR
Přestupy, hostování
Pitný režim, zajištění občerstvení
Údržba sportovní výstroje
Zajištění internetových přenosů
Účetní

52 000,40 000,60 000,34 000,22 000,106 000,9 000,25 000,10 000,18 000,-

III.
Závěrečná ustanovení
1.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž příjemce a
poskytovatel obdrží každý jedno vyhotovení.

3.

Žádost příjemce je přílohou tohoto dodatku.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle
prosté omylu a donucení, nikoli v tísni, že smlouva není zdánlivým právním jednáním, že
obě smluvní strany souhlasí s celým jejím obsahem.

5.

Pokud některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným nebo nevynutitelným,
ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají platná a vynutitelná. Toto neplatné nebo
nevynutitelné ustanovení bude bez zbytečných odkladů nahrazeno novým platným a
vynutitelným ustanovením, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a
smyslu původního ustanovení.

Za poskytovatele

Za příjemce

04. 12. 2020

10. 12. 2020

PODEPSÁNO

PODEPSÁNO

Eva Hirschfeldová

Miroslav Hauer

Starostka obce Chotíkov

Předseda
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