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Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ze dne 30. 3. 2016
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.
číslo účtu:
1767241349/0800
(dále jen „poskytovatel“)
a
2. Spolek hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice
se sídlem:
Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice
zastoupený:
Dr. Pierrem-Francoisem Scotto, předsedou
IČ:
02128799
DIČ:
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu:
2700497045/2010
(dále jen „příjemce“)
Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
uzavřené dne 30. 3. 2016
V článku IV - Účelové určení a výše dotace
V odstavci 1. se mění výše dotace a to z 33 100 Kč (slovy třicettřitisícstokorun českých) na
68 100 Kč (slovy šedesátosmtisícstokorun českých).
V odstavci 2. se pod písmeno c) doplňuje
písmeno d) na akci „Festival Zlota Lira v Polsku“ (na dopravu) a na propagaci (potisk
polokošil, výšivku loga města Kopřivnice na polokošile a na výrobu samolepek s logy města
Kopřivnice a zdravého města).
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.
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O poskytnutí dotace a uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodlo zastupitelstvo města svým
usnesením č. 307-1.2 ze dne 23. 6. 2016.
V Kopřivnici dne 30. 6. 2016

V Kopřivnici dne 14. 7. 2016

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

……………………………..……………
za příjemce
Dr. Pierre-Francois Scotto, předseda

