Město Břeclav
C. j.: MUBR

D O D A T E K č. 1
Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo na svém zasedání č. 8 dne 14. 12. 2011, tento dodatek
č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční podpory/dotace č.
52/2011/OŠKMS/S/dotace uzavřené v Břeclavi dne 18. 5. 2011 mezi účastníky:
Město Břeclav,
se sídlem:
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,
zastoupené:
MUDr. Oldřichem Ryšavým, starostou,
IČ:
00283061,
bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Břeclav,
č. ú.:
19-1832780227/0100,
(dále jen „poskytovatel"),
na straně jedné

Tělovýchovná jednota Tatrám Poštorná,
se sídlem:
Lesní 878/10, 691 41 Břeclav 4,
zastoupená:
panem Pavlem Bartaušiccm, předsedou,
Mgr. Jindřichem Pláteníkem, tajemníkem,
IČ:
16355466,
v

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a. s., pobočka Břeclav,
č.ú.:
1380020349/0800,
(dále jen „příjemce"),
na straně druhé.

CLI
Předmět smlouvy se rozšiřuje následovně:
Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo na svém zasedání č. 8 dne 14. 12. 2011 poskytnutí
účelové dotace příjemci na zajištění udržitelnosti projektů:
„Činnost oddílu volejbalu" na náklady na pronájem tělocvičen družstvu mládeže 30 000 Kč - dle rozpočtu projektu.

C1.2
Forma poskytnutí dotace se rozšiřuje následovně:
Dotace ve výši 30 000 Kč bude poukázána na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví
tohoto dodatku do čtrnácti dnů od podpisu tohoto dodatku.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Mgr. Zden
Za právní správnost odpovídá; JUDr. Roland Vlaši

2
V ostatních ustanoveních se Smlouvy o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční
podpory/dotace č. 52/2011/OŠKMS/S/dotace nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a tři
poskytovatel.
Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, před jeho podpisem, a že souhlasí s jeho
obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Břeclavi dne

Za poskytovatele:

MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta

Za příjemce:

Pavel Bartaušic
předseda

Mgr. Jindřich Pláteník
tajemník

Doložka
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí a způsobu použití veřejné finanční
podpory/dotace č, 52/2011/OŠKMS/S/dotace uzavřené v Břeclavi dne 18. 5. 2011 schválilo
Zastupitelstvo města Břeclavi na svém zasedání č. 8 dne 14. 12. 2011.

V Břeclavi dne
MUDr. Oldřich Ryšavý
starosta
Za věcnou a formální správnost odpovídá; Mgr. Zdeňka Raková
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\ r V \

