DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ze dne 17. 3. 2015

I.
SMLUVNÍ STRANY
Město Kopřivnice
se sídlem:
zastoupeno:

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Ing. Miroslavem Kopečným, starostou
města
00298077
CZ00298077
Česká spořitelna, a.s., pobočka
Kopřivnice
1767241349/0800

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „poskytovatel“)
a
Hockey club Kopřivnice
se sídlem:
zastoupený:

Masarykovo nám. 540, 742 21 Kopřivnice
Miroslavem Kubátkem, prezidentem klubu
a Liborem Poláškem, I. viceprezidentem
13643746

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „příjemce“)

Komerční banka, a.s.
14330801/0100

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
uzavřené dne 17. 3. 2015
V článku IV. - Výše dotace a účelové určení
V odstavci 2 Dotace je účelově určena na:
se doplňuje k písmenu a) do závorky ,,a v termínu od 12. 8. 2015 do data zahájení provozu na
ledové ploše v Kopřivnici (datum sdělí klubu Správa sportovišť Kopřivnice) na nájem
a služby s nájmem spojené na ledové plochy v Novém Jičíně, Studénce a Frýdku-Místku
včetně dopravy na ledové plochy uvedené v jiných městech, což je výjimka z dotačního
programu“
V odstavci 3 – Uznatelnými náklady pro účely této smlouvy se rozumí náklady, které
splňují tyto podmínky
v bodě D – Uhrazené během realizace se vypouští text za dvojtečkou a nahrazuje se textem:
,, a) na nájmy od 1. 1. 2015 do 31.12. 2015 tělocvična a ledová plocha na ZS v Kopřivnici a
nájmy v termínech od 12. 8. 2015 do 30. 9. 2015 ledová plocha v Novém Jičíně, Studénce a
Frýdku-Místku včetně dopravy na ledovou plochu uvedenou v jiných městech.“
b) na činnost, akce a mzdové náklady, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení
práce trenérům nebo úhradu služby za trenérskou činnost od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“
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V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněná.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho platnosti a platnosti dnem jeho uzavření.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města
Kopřivnice dne 18.06.2015 číslo 121-1.2.

V Kopřivnici dne 29.06.2015

V Kopřivnici dne 30.06.2015

…….…………………………….
za poskytovatele
Ing. Miroslav Kopečný, starosta města

…….…………………………….
za příjemce
Miroslav Kubátko, prezident klubu
Libor Polášek, I. vicepresident klubu
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