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Dodatek č. 1' - 2015 / 5 /L7

ke Smlouvě ć,. 20t4/ 5 /20

SMLoUVA o PoSKYTNUTÍ DoTACE
lzavÍ'enápodle $ 10a zákona č.25O/2O00 Sb., o ľozpočtorých pľavidlechuzernnich ĺozpočtů,

ve zněni pozdějších předpisů

mezi ntže uvedenými smluvními stĺanami:

1. Město Týnec nad Sázavou
zastoupené Stafostou města Mgĺ. Maĺtinem l(adĺnožkou
ICO:00232904
se síďem: KNáklí 404,257 41'TýnecĺadSázavou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., okľesní pobočka v Příbĺami, Týnec ĺadSázavou
číslo účtu: 27 -320082359 /0800

jako poskytovatel na stĺaně jedné (đále jen,'posl|rtovatel')

^

2. PhDľ. Tomáš Zolza|
se sídlem: Dědinova 2003,Praha 4,1'48 00
bankovní spojení: I(omeĺční banka
číslo účtu: 43-4969100257 /0100

jako příjemce na stĺaně druhé (dále jen,,příjemce')

Čbnek I.
Pĺeambule

1. .1.. Smluvní Stfany spolu uzavřely 25' 9. 2014 smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 20.000 Kč.

1,.2 Předmětem tohoto dodatku je změna teĺmínu četpán a vywčtování poskytnutého
finančního příspěvku.
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2.1.

Čbnek II.
Púxa a povinnosti smluvních sttan

Čt. uI. 2. nové zĺění: I(niha bude vydána đo 31,.72.2076.

2.3.

2.2. Čl uI.3. nové zĺěni: Po vydání knihy (do 31.1'2.2016) obdľží poskytovatel 81ýtisků
knĺhy "Zabtáĺo pto SS'' o {cvikovém pÍostoÍu SS mezi Benešovem a Sedlčany.

Čl. III. 6. nové zněni: Předložit poskytovateli nejpozději do 31.1.201'7 výčtovánl
poskytnutého finančního příspěvku společně se soupisem faktuľ a pokladních dokladů a
sľučným hodnocením činnosti příjemce za příslušné období. Jako přílohy vyűčtován
předloží příjemce doktady ptokazujicí úhĺađu ýdajű hnzených z poskytnutého
příspěvku. Pokud bude ve výčtování zjištěn rozpoÍ s touto smlouvou, bude na tyto

chyby upozotněna Rada města Týnec nad Sázavou, kteĺá může přikázat pítjemci vtáceni
části či celého finančního příspěvku (odstoupit od smlour,7) nebo ĺozhodnout o nápľavě

nebo ĺozhodnout o zamezeni přístupu příslušného příjemce do pĺogľamu finančních
příspěvků (nebude moci žádat o finanční příspěvek) na obđobí jednoho ĺoku či více let.

ČHnek III.
Zá,ľľércćĺá ustanovení

3.1,. ostatní ustanovení smlouvy zűstávajív platnosti.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotovení pöičemž každá ze smluvních stĺan
ob&ži j edno vyhotovení.

3.3. Tento dodatek nabyvá platnosti a účinnosti dnem )eho podpisu oběma smluvními
stĺanami.

3.4. Tento dođatek byl pĺojednán Radou města dne 31.8'2015 usnesením č. RM 201'5/18/24.

V Týnci nadSázavou dne ĄEűĺí VT'ŕnci nadSázavoLrdne łs -ol 2cl5-
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Mgĺ. Mattin lśadrnožka PhDt. Tomáš ZouzaI
statosta

posĘtovatel příiemce

,r EST 0 ľ ľ'x?ll^ľ.ľl* 
ou

L57 ĄI'łýn"" ĺrud Sázavou

Stránka2 z 2


