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Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
I.
schvaluje
dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova
na projekt Sport v TJ Sokol v r. 2020 uzavřené dne 11. 5. 2020 s příjemcem
Tělocvičná jednota Sokol Tišnov, IČO: 44041659.

II.

schvaluje
dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova
na projekt Sportovní činnost TTC Koral Tišnov, z.s. uzavřené dne 11. 5. 2020
s příjemcem Table Tenis Club Koral Tišnov, z.s., IČO: 48480193.

Zpracováno dne 03.12.2020
Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Rada města Tišnova

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav
vedoucí odboru,
právník města

Ing. Pekařová
Kristýna
referent

Mgr. et Mgr.
Salajka Jaroslav

Bc. Dospíšil Jiří
starosta města

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova jsou předkládány dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotací z rozpočtu města Tišnova.

Vyjádření:

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů - Mgr. et Mgr. Salajka Jaroslav (01.12.2020
08:55)
Bez výhrad

Důvodová zpráva
Zastupitelstvu města Tišnova jsou předkládány dodatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotací z rozpočtu města Tišnova.
Dotace byly příjemcům poskytnuty na projekty, jejichž realizace měla proběhnout v roce
2020. Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření však nebyla jejich
realizace zcela či z části možná.
Dodatek příjemce opravňuje čerpat dotaci, poskytnutou na základě veřejnoprávní smlouvy, k
realizaci svého projektu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Upravuje také termín podání
finančního vyúčtování, které je tímto dodatkem prodloužen do 28. 1. 2022.

Dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova
na projekt Sport v TJ Sokol v r. 2020
uzavřené dne 11. 5. 2020

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707
jako poskytovatel

2. Tělocvičná jednota Sokol Tišnov
Zastoupený Ing. Helenou Žižlavskou a Silvií Pavlíčkovou
se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov
IČO: 44041659
jako příjemce

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III Účel a podmínky použití dotace, bodu 2., a to tak, že
text bodu bude nahrazen textem:
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, poskytnutou na základě veřejnoprávní smlouvy, k realizaci svého
projektu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Čerpáním dotace se rozumí úhrada prokazatelných nákladů
vynaložených na realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bezhotovostním
převodem ve prospěch dodavatele. Tyto náklady musí být do 31. 12. 2021 dodavatelem vyúčtovány,
příjemcem uhrazeny a následně promítnuty v jeho účetnictví.
2. Dále se smluvní strany dohodly na následujících změnách Čl. IV Kontrola čerpání dotace
- bod. 4 - „Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 28. 1. 2022 finanční vyúčtování
…“
- bod. 6 – „ K 31. 12. 2021, nejpozději však k 28. 1. 2022 je příjemce rovněž povinen vrátit
bezhotovostním převodem (poštovní poukázkou) na účet poskytovatele nevyčerpanou část dotace.“

- bod. 7 - „V případě, že příjemce v termínu do 28. 1. 2022 nevrátí na účet poskytovatele
nevyčerpanou finanční částku … „
3. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Doložka o platnosti právního úkonu:
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova schválilo
Zastupitelstvo města Tišnova na svém jednání dne ………….
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.
3. Každá smluvní strana obdrží ujeden výtisk.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

--------------------------Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

--------------------------příjemce

Dodatek č. 1
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova
na projekt Sportovní činnost TTC Koral Tišnov, z.s.
uzavřené dne 11. 5. 2020

Čl. I
Smluvní strany
1. Město Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem
se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČO: 00282707
jako poskytovatel

2. Table Tenis Club Koral Tišnov, z.s.
Zastoupený Rostislavem Černochem
se sídlem Drbalova 274, 666 01 Tišnov
IČO: 48480193
jako příjemce

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. III Účel a podmínky použití dotace, bodu 2., a to tak, že
text bodu bude nahrazen textem:
Příjemce je oprávněn čerpat dotaci, poskytnutou na základě veřejnoprávní smlouvy, k realizaci svého
projektu od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Čerpáním dotace se rozumí úhrada prokazatelných nákladů
vynaložených na realizaci projektu převodem finančních prostředků v hotovosti nebo bezhotovostním
převodem ve prospěch dodavatele. Tyto náklady musí být do 31. 12. 2021 dodavatelem vyúčtovány,
příjemcem uhrazeny a následně promítnuty v jeho účetnictví.
2. Dále se smluvní strany dohodly na následujících změnách Čl. IV Kontrola čerpání dotace
- bod. 4 - „Příjemce je povinen předložit poskytovateli v termínu do 28. 1. 2022 finanční vyúčtování
…“
- bod. 6 – „ K 31. 12. 2021, nejpozději však k 28. 1. 2022 je příjemce rovněž povinen vrátit
bezhotovostním převodem (poštovní poukázkou) na účet poskytovatele nevyčerpanou část dotace.“

- bod. 7 - „V případě, že příjemce v termínu do 28. 1. 2022 nevrátí na účet poskytovatele
nevyčerpanou finanční částku … „
3. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Doložka o platnosti právního úkonu:
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Tišnova schválilo
Zastupitelstvo města Tišnova na svém jednání dne ………….
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu.
3. Každá smluvní strana obdrží ujeden výtisk.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

--------------------------Bc. Jiří Dospíšil
starosta města Tišnova

--------------------------příjemce

