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30209-19/ ORM-vea / 1535-2019 
evid. č.152/2019 

S-04/19 
Dodatek č. 1 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
který uzavřeli 

 
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:                      Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy 
IČ:                              62062620 
DIČ:    CZ62062620 

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

Bankovní spojení:     Československá obchodní banka, a.s., pobočka Svitavy 
Číslo účtu:                  101421824/0300 
Jednající:   Ing. Bronislav Olšán, jednatel 
(dále jen „příjemce“)  na straně druhé 

 
 

A. 

Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 22. 3. 2019 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, jejímž 
předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtových prostředků města Svitavy na 
provoz veřejných WC, umístěných v objektu občanského vybavení č.p. 199 na adrese Pod Věží 199/1a, 
který je součástí pozemku stavební parcely č. 134/2, v obci Svitavy, v části obce Město a katastrálním 
území Svitavy-město, v roce 2019. 
 
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Svitavy dne 15. 5. 2019 schválilo rozpočtové opatření, jehož 
součástí je zvýšení rozpočtových výdajů společnosti SPORTES Svitavy s.r.o. s tím, že prostředky budou 
použity na zvýšení mezd o 10 % v základních hodinových sazbách s cílem zajistit stabilní personální 
obsazení zaměstnanců zařazených v dělnických procesích, uzavírají strany tento dodatek. 

 
 

B. 

 
Smluvní strany se dohodly na zvýšení výše specifikované dotace o částku Kč 15 800,00, slovy: 
Patnácttisícosmset korun českých.  
Celková výše poskytované dotace tedy činí Kč 390 800,00, slovy: Třistadevadesáttisícosmset korun 
českých.  
Částku Kč 15 800,00 uhradí poskytovatel na účet příjemce do 60 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 
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C. 

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. 
 
Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích: 
Zvýšení dotace a uzavření dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno 
Zastupitelstvem města Svitavy dne 26. června 2019. 
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Ve Svitavách dne:                                                   Ve Svitavách dne:  
za poskytovatele:                                                     za příjemce: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
……………………………………. ……………………………………. 
 Mgr. David Šimek  Ing. Bronislav Olšán 
 starosta města Svitavy jednatel SPORTES Svitavy s.r.o. 
 
 


