DODATEK č. 1

podepsal Mgr.
Mgr. Žaneta Digitálně
Žaneta Himpanová
2021.11.16
Himpanová Datum:
10:43:25 +01'00'

ke Smlouvě č. 2020002220

1. Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, České Budějovice, PSČ 370 92
zastoupené: Mgr. Jurajem Thomou, 1. náměstkem primátora, na základě plné moci č. j. KPPO/846/2018/EPM/134 ze dne 16.11.2018
kontaktní osoba (administrátor): Ing. Marie Černá, referent Odboru kultury a cestovního ruchu
IČO: 00244732, DIČ: CZ00244732
(dále jen „Poskytovatel“)

2. Jan Turinský
Dukelská 457/12, České Budějovice, PSČ 370 04
IČO: 48235920, DIČ:CZ6712122043
(dále jen „Příjemce“)

I.
Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2020 smlouvu o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice
na kofinancování projektu, jejímž předmětem je poskytnutí dotace Příjemci na kofinancování projektu:
Podpora provozu Kina Kotva, Lidická 2110, České Budějovice, v roce 2021
(dále jen ,,původní smlouva‘‘).

II.
1.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. IX odst. 1) dohodly na změně původní smlouvy.

2.

Znění původního čl. II odst. 1 se na základě dohody smluvních stran mění a nově zní takto:

„Dotace podle této Smlouvy je poskytována výlučně za účelem kofinancování projektu:
Podpora provozu Kina Kotva, Lidická 2110, České Budějovice, v roce 2021 (dále jen „projekt).
V souvislosti s výše uvedeným jsou uznatelnými náklady projektu náklady na pronájem filmů včetně dopravy
a poštovného s tím spojeného, přímé přenosy programů – metropolitní opera (licenční a satelitní poplatky
vč. titulků), pronájem vývěsek, výrobu a tisk propagačních materiálů a vstupenek a náklady na energie
(elektřina, vodné/stočné a dodávka tepla).“

III.
1.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v 2 stejnopisech majících stejnou právní sílu, z nichž Poskytovatel obdrží 1
vyhotovení a Příjemce 1 vyhotovení.

2.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

3.

Smluvní strany po dohodě souhlasí, že uzavřený Dodatek č. 1 ke Smlouvě bez omezení může být
zveřejněn na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz)
a v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy byl sepsán podle skutečné a svobodné vůle. Smluvní
strany dále prohlašují, že si Dodatek smlouvy před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Českých Budějovicích dne:

……………………………

………………………………..

Mgr. Juraj Thoma

Jan Turinský

1. náměstek primátora

