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KE SMLOUVĚ Č. 2018001818

(dále jen „Dodatek“)
Smluvní strany:
1. Statutární město České Budějovice
IČO: 00244732, se sídlem náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice, PSČ 370 92
zastoupené: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem statutárního města,
kontaktní osoba ve věcech vyúčtování (administrátor): Kateřina Koptová,
bankovní spojení: č. ú. 4209522/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka České
Budějovice,
(dále jen „Poskytovatel“)
2. SK Dynamo České Budějovice akademie, z.s.
IČO: 47234199
DIČ: CZ699000335
se sídlem Střelecký ostrov 3, České Budějovice, PSČ 370 21,
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L,
vložka 609
zastoupený: JUDr. Vladimírem Koubkem, předsedou správní rady
bankovní spojení: č. ú. 4200032072/6800, vedený u Sberbank CZ a.s., pobočka České
Budějovice
(dále jen „Příjemce“)
Čl. I Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2018 veřejnoprávní smlouvu č. 2018001818 o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu (dále jen
„Smlouva“). Dne 5. 1. 2021 uzavřely smluvní strany k této Smlouvě dodatek č. 1.
2. Na základě oznámení Příjemce o změně dle čl. V odst. 1 písm. b) Smlouvy ve spojení
s čl. IX odst. 1 Smlouvy uzavírají smluvní strany tento Dodatek, kterým se mění a doplňuje
uvedená Smlouva.
Čl. II Změna smlouvy
1. Tímto Dodatkem se vypouští text čl. II odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním
takto:
„Dobou, v níž má být dosaženo účelu dotace podle této Smlouvy, se rozumí nejzazší den
realizace projektu specifikovaného v odst. 1, tj. den 30. 6. 2022.“
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Čl. III Závěrečná ustanovení
1. Příjemce bere na vědomí, že se na tento Dodatek mohou vztahovat povinnosti uveřejnění
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění,
jakož i dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Smluvní strany si tímto

2.
3.

4.
5.

ujednávají, že uveřejnění Dodatku dle těchto předpisů zajistí Poskytovatel způsobem,
v rozsahu a ve lhůtách z nich vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž
s tím, že úplné znění tohoto Dodatku včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být
bez omezení zveřejněno na oficiálních internetových stránkách Poskytovatele. Příjemce
bere dále na vědomí, že Poskytovatel je povinen či oprávněn tento Dodatek, jakož i jiné
skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím
osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování
či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou
část tohoto Dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění
či poskytnutí.
Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle předchozího
odstavce, podléhá-li uveřejnění v tomto registru, jinak dnem jeho uzavření.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich
svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.
Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží
po jednom vyhotovení.
Uzavření tohoto Dodatku schválilo Zastupitelstvo města České Budějovice usnesením
č. …………. ze dne ……………… .

v Českých Budějovicích dne

v Českých Budějovicích dne

………………………………..
za Poskytovatele

………………………………..
za Příjemce
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