K č.1

DoDATE

k vnŘnrxopnÁvxí sMlouvĚ č.4t2022

o poskytnutí neinvestičnídota ce z rozpočtu Obce Kozmice
podle § 10a a násl. zákona č.25012000 Sb., o rozpočtorných pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějšíchpředpisů
poskytovatel
se sídlem:

dotace: OBEC KOZMICE

PoručíkaHoši 528/2C,74'l 1l Kozmice
starostou obce lng. Petrem Kozákem

zastoupená:

ICO:
0084996 1
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloťrčtu:
184,74423l9l0800
(dále jen,,poskytovatel")
a

rĚr,ovÝcHovNÁ JEDNoTA soKot, KoZMICE,

příjemce dotace:
se sídlem:

Hlavní 534138,747 11 Kozmice
TJ p. Petrem Kaniou

z. s.

předsedou

zastoupená:

ICO:
47814365
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
čísloúčtu:
184743837910800
(dále jen ,,přtjemce")

I.

preambule

1.1

Smluvní strany uzavřely dne 1. února2022 Veřejnoprávní smlouvu ě.412022 o poskytnutí neinvestiční
dotace zrozpočtu Obce Kozmice. Jelikož příjemce podal novou žádost o dotaci na navýšeníběžného
provozu (záIohy na dodávky elektřiny), docházi kuzavření tohoto Dodatku č. 1, kteqýmje původní
poskytnutá dotace navýšena o 80.000,- Kč (slovy osmdesát tisíc korun ěeských).

il.

Zmény a doplňky

2.1

Celková dotace se navyšuje o částku 80.000,- Kč (slovy Osmdesát tisíc korun českých). Zdrojem krytí dotace
je v plné výši rozpoěet poskytovatele. Navýšená dotace bude poskytnuta převodem na účetpříjemce v den
podpisu tohoto dodatku,

III.
závérečná ustanovení

3.1
3.2
3.3
3 ,4

Ostatní články uzavřené smlouvy zůstávají tímto Dodatkem ě. 1 v platnosti beze změn.
Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástíVeřejnoprávní smlouvy č. 412022.
Dodatek nab;ývá platnosti a účinnostidnem jeho podpisu oběma smluvních stran.
Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichžkaždá ze smluvních stran obdržípo jednom vyhotovení.

Doložka podle § 4l zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecním zřízení),ve znění pozdějších předpisů
O uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č.412022 o poskytnutí neinvestiění dotace zrozpoětu Obce Kozmice rozhodlo
ZastupitelswoObceKozmicevsouladusustanovením§85písm.c)a§84odst.4zákonač,12812000Sb.,oobcích
(obecním zřizení), ve znění pozdějšíchpředpisů, na svém l0. mimořádném zasedání konaném dne 29.08.2022
usnesením č,2.
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TJ Sokol Kozmice, z,s.

Těl,rvýchovná jednota
Sokol Kozmice, z.s.
Hlavní 534/38,747 11 Kozmice
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lČ:47814365
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