Dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Smluvní strany
1. Poskytovatel dotace:
Obec Hostouň
se sídlem Kladenská 119, 273 53 Hostouň
IČO:
00234397
zastoupená:
starostou Martinem Krátkým
číslo účtu:
3727141/0100
bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
dále jen "poskytovatel"
a
2. Příjemce dotace:
PRO HOCKEY T, z.s.
se sídlem
Za Jalovým dvorem 853/11
IČO:
05720052
zastoupený:
Milan Novotný, předseda výboru
kontaktní osoba:
Milan Novotný, Pod Kostelem 55, 273 53 Hostouň
tel:
603183271
e-mail:
novotny.hostoun@gmail.com
číslo účtu:
237909490/0600
bankovní spojení:
dále jen "příjemce"
se dohodly na následující změně smlouvy.
Článek I.
Předmět dodatku:
Předmětem dodatku veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hostouň
k úhradě části výdajů spojených v roce 2021 s činností příjemce, a to je realizace stavby
„Víceúčelová hala pro lední hokej“, uzavřené mezi smluvními stranami dne 17.9.2021, je
prodloužení lhůty pro čerpání finančních prostředků.
Článek II.
Změna předmětné smlouvy
1. Článek V. bod 1. se mění takto“
Do 31.12.2022 předloží příjemce poskytovateli vyúčtování investiční dotace na
formuláři "Vyúčtování dotace", který je přílohou č. 1 této smlouvy a který je také na
webových stránkách obce Hostouň.
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2. Článek V. bod 5. se mění takto:
V případě odstoupení poskytovatele od smlouvy podle čl. V. bodu 3. a 4. je příjemce
povinen vrátit celou poskytnutou dotaci nebo její část na základě písemné výzvy
poskytovatele k jejímu vrácení, nejdéle však do 31.12.2022 na účet poskytovatele.
3. Článek V. bod 6. se mění takto:
Nevyčerpaná část dotace bude vrácena na účet poskytovatele nejdéle do 31.12.2022.
Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy ze dne 17.9.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 17.9.2021 je zpracován ve dvou vyhotoveních,
z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě ze dne 17.9.2021 nabývá platnosti dnem podpisu obou
smluvních stran.
4. Poskytovatel potvrzuje, že změna předmětné smlouvy ze dne 17.9.2021 byla řádně
projednána a následně schválena Zastupitelstvem obce Hostouň dne 22.11.2021,
usnesením č. 7/112021.
5. Na důkaz výslovného souhlasu s obsahem a všemi ustanoveními této smlouvy a své
pravé, svobodné a vážné vůle, je tato smlouva po jejím přečtení smluvními stranami
vlastnoručně podepsána.

V Hostouni dne 03.12.2021
Poskytovatel:

Příjemce:

..............................................................
Obec Hostouň
Martin Krátký, starosta obce

........................................................
PRO HOCKEY T, z.s.
Milan Novotný, předseda výboru
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