
Odbor školství a kultury  4.10. 

 

 

Pro jednání zastupitelstva města dne: 26.6.2019  

Zpracoval: Mgr. Jiří Petr, odbor školství a kultury  

Předkládá: Mgr. David Šimek, starosta města  

 

 
  

 

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace 
 

Důvodová zpráva: 
 

a) Předkládáme zastupitelstvu města návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci č. 

179/2019, kterým se mění neinvestiční dotace na investiční, a to v Čl. I. Podle sdělení 

příjemce byly finanční prostředky použity na rekonstrukci objektu turistické základny, což 

odpovídá investiční činnosti. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

b) Předkládáme zastupitelstvu města návrh na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci č. 

173/2019, kterým se v Čl. II mění výše poskytnuté dotace. Zastupitelstvo města na svém 

jednání 15.5.2019 schválilo rozpočtovým opatřením navýšení rozpočtových výdajů 

společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. celkem o 322,9 tis. Kč. Ty budou použity na navýšení 

mezd s cílem zajistit stabilní personální obsazení zaměstnanců zařazených v dělnických 

profesích. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

Texty dodatků jsou v příloze tohoto materiálu. 
 

Odbor školství a kultury doporučuje přijmout navržené usnesení. 

 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města 

schvaluje 

a) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 179/2019 o poskytnutí dotace s organizací 

Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci, IČ 70863229 dle předloženého návrhu 

b) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 173/2019 o poskytnutí dotace se společností 

SPORTES Svitavy s.r.o., IČ 62062620 dle předloženého návrhu 

Z: vedoucí odboru školství a kultury  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Dodatky ke smlouvám 

 



179/2019 
č.j.: 30085-19/OŠK-106-2019/std 

 

Dodatek č. 1  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 179/2019 ze dne 27. 3. 2019 
 

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:                  Asociace TOM ČR, TOM 6313 Zálesáci 

Sídlo:                      Svitavy, Předměstí, Gorkého 2231/35E 

IČ:                              70863229 

DIČ:    --- 

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:                  106019949/0300 

Jednající:               Mgr. Pavel Dědič, statutární zástupce 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
  

Na základě usnesení Zastupitelstva města Svitavy ze dne 26. 6. 2019 se smluvní strany 

dohodly, že výše uvedená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace se mění v článku I. 

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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), je 

účelové poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na 

rekonstrukci základen v roce 2019. 

Ostatní ustanovení zůstávají platná v původním znění. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá 

zveřejněním v registru smluv. 
 

Doložka podle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace byl schválen Zastupitelstvem města 

Svitavy dne  26. 6. 2019. 
 

Ve Svitavách dne:     Ve Svitavách dne: 

za poskytovatele:                                                      za příjemce: 

 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 



173/2019 
č.j.: 32176-19/OŠK-106-2019/std 

 

Dodatek č. 1  

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 173/2019 ze dne 25. 3. 2019 
 

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, Předměstí, Tovární 677/28 

IČ:   62062620 

DIČ:   CZ62062620 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Svitavy 

Číslo účtu:  101421824/0300 

Jednající:  Ing. Bronislav Olšán, jednatel společnosti 

(dále jen „příjemce“) na straně druhé 
  

Na základě usnesení Zastupitelstva města Svitavy ze dne 26. 6. 2019 se smluvní strany 

dohodly, že výše uvedená veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace se mění v článku II. 

takto: 

Článek II. 

Výše poskytované dotace 
 

Dotace specifikovaná v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši Kč 5.522.888, slovy: 

pětmilionůpětsetdvacetdvatisícosmsetosmdesátosmkorunčeských a poskytovatel dotaci uhradí 

na účet příjemce následovně: v měsících duben až červen po 600.000,- Kč, v měsících 

červenec až listopad po 653.800,- Kč, v měsíci prosinci 453.888,- Kč, tj. celkem 5.522.888,- 

Kč, termín splatnosti vždy do 15 dne v kalendářním měsíci. 

Ostatní ustanovení zůstávají platná v původním znění. 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnosti nabývá 

zveřejněním v registru smluv. 
 

Doložka podle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace byl schválen Zastupitelstvem města 

Svitavy dne 26. 6. 2019. 
 

Ve Svitavách dne:     Ve Svitavách dne: 

za poskytovatele:                                                      za příjemce: 

 

 

………………………………….                            ……………………………………………. 


