S/2016/00084
Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ze dne 21. 12. 2015
I.
SMLUVNÍ STRANY
1. Město Kopřivnice
se sídlem:
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
zastoupeno:
Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
IČ:
00298077
DIČ:
CZ00298077
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1767241349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Kultura srdcem o.s.
se sídlem:
Družební 925/2c, 742 21 Kopřivnice
zastoupené:
Ing. Jiřím Jakubcem
IČ:
22900934
DIČ:
bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2100503843/2010
(dále jen „příjemce“)
Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
uzavřené dne 21. 12. 2015.
V článku IV - VÝŠE DOTACE A ÚČELOVÉ URČENÍ
V odstavci 1. se mění výše dotace a to z 275 000 Kč (slovy dvěstěsedmdesátpěttisíc korun
českých) na 285 000 Kč (slovy dvěstěosmdesátpěttisic korun českých).
V odstavci 2. se na konec odstavce:
„Dotace je účelově určena na provoz volnočasového klubu pro děti a mládež v prostoru
hudebního klubu NORD (Francouzská 1199, Kopřivnice) od 4. ledna 2016 do 30. června
2016 a od 5. září 2016 do 22. prosince 2016. Provozem se pro účely této smlouvy rozumí:
nájem prostor včetně energií, personální zajištění, program, administrativní náklady a údržba
prostor dle přílohy č. 1 této smlouvy“ vkládá akce:
Kopřivnická soutěž kapel 2016 ve výši 10.000 Kč (nájem a služby s nájmem spojené
v Kulturním domě v Kopřivnici, propagace, ozvučení, výherní ceny, materiální zajištění akce)
- použití této finanční částky se řídí touto smlouvou, dotačním programem 2/OŠK/2016 a
právními předpisy.
V článku V - ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
Odstavec 1. se doplňuje o větu:
„Poskytovatel vyplatí navýšení dotace na základě schváleného Dodatku č. 1 na výše
uvedený účet příjemce ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
V ostatních bodech zůstává smlouva nezměněna.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě
obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
O poskytnutí dotace a uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodlo zastupitelstvo města svým
usnesením č. 259-1.2 ze dne 10.03.2016.
V Kopřivnici dne 29. 3. 2016

V Kopřivnici dne 4. 4. 2016

……………………………..……….........
za poskytovatele
Ing. Miroslav Kopečný

……………………………..
za příjemce
Ing. Jiří Jakubec

