DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ze dne 23. 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
Klub volejbalu TATRA Kopřivnice
se sídlem:

Nám. T. G. Masaryka 540, 742 21
Kopřivnice
Zdeňkem Grabovským, předsedou klubu a
Ing. Mojmírem Neuschlem,
místopředsedou klubu
44937628

zastoupena:

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

Komerční banka, a.s.
24731801/0100

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
uzavřené dne 23. 3. 2015 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění a doplňuje takto:
V článku IV. - Výše dotace a účelové určení
V odstavci 1. se mění výše dotace a to z 137.770,- Kč (slovy
stotřicetsedmtisícsedmsetsedmdesát korun českých) na 155.648,- Kč (slovy
stopadesátpěttisícšestsetčtyřicetosm korun českých)
V článku IV. – Výše dotace a účelové určení
V odstavci 2 se u písmene a) mění výše dotace ze 123.000 Kč na 140.878 Kč
V článku V. - Závazky smluvních stran
se odstavec 1 doplňuje o větu:
„Poskytovatel vyplatí navýšení dotace na základě schváleného Dodatku č. 1 této Smlouvy
příjemci do 7 dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 1“.
V ostatních bodech zůstává Smlouva nezměněna.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
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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 10. 12. 2015, číslo 209-1.2.

V Kopřivnici dne 16.12.2015

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

V Kopřivnici dne 16.12.2015

………….…………………………….
za příjemce
Zdeněk Grabovský, předseda klubu
a Ing. Mojmír Neuschl, místopředseda klubu
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