
                    Příloha č. 1 ZM 16/9 

 

Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí 

dotace  
 

číslo smlouvy: SML/0052/2020 
 

 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

zastoupené náměstkem primátora Mgr. Petrem Koubou 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02, Přerov 2 

číslo účtu: 1884482379/0800 

(dále jen poskytovatel) 

 

 

a 

 

 

Klub přátel turistiky a sportu Přerov, z.s. 

IČ: 07092610 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 16760 

zastoupený předsedou spolku Oldřichem Smékalem 

se sídlem Bratrská 569/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

číslo bankovního účtu: 284078060/0300 

(dále jen příjemce) 
 
 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

 

Strany uzavřely dne 29.01.2020 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, číslo smlouvy 

SML/0052/2020 (dále jako „Smlouva“); 

 

Strany mají zájem upravit odlišně název turistického pochodu, na jehož organizaci byla dotace 

poskytnuta, a to na turistický pochod Vánoční rozjímání na Švédských šancích; 

 

 

DOHODLY SE STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM DODODATKU KE SMLOUVĚ: 

 

 

Článek I 

Předmět dodatku 

 



1. Smluvní strany se dohodly na nahrazení původního znění čl. I bodu 1 upravujícího Předmět 

smlouvy, následujícím novým úplným zněním, které zní: 

 

„Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 9.000 Kč (slovy: 

devěttisíckorunčeských) na náklady položek: 

 

- doprava účastníků akce 

 

- propagační předměty (trička, odznaky apod.) 

 

- pořadatelská služba, vytýčení tras 

 

- ceny pro děti (medaile, diplomy, pamětní listy) 

 

- propagace (plakáty, tisk a výlep) 

 

- hudební produkce – cíl 

 

- cestovné pořadatelů, doprava materiálu 

 

 

bez DPH, je-li příjemce jejím plátcem (s vyloučením nákladů na: akontaci leasingu  

a leasingové splátky, pokuty, úroky z prodlení, sankce, penále, manka a škody, úroky 

z půjček a úvěrů, daně, správní aj. poplatky, odpisy hmotného a nehmotného majetku bez 

ohledu na vlastnictví, pohoštění, podíl DPH na ceně, je-li příjemce jejím plátcem), 

uskutečněné v období od 01.01.2020 do 31.12.2020 v souvislosti s organizací turistického 

pochodu Vánoční rozjímání na Švédských šancích příjemce, dle ustanovení této smlouvy. 

DPH není způsobilým výdajem hrazeným z dotace ve výši zákonného nároku na odpočet 

DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů.“ 

 

2. Smluvní strany se dále dohodly na nahrazení původního znění čl. III bodu 2 upravujícího 

Poskytnutí a finanční vypořádání dotace, následujícím novým úplným zněním, které zní: 

 

„Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových nákladů organizace turistického 

pochodu Vánoční rozjímání na Švédských šancích, na jehož položky byla dotace 

poskytnuta, minimálně 10 % jejich celkových nákladů, a to z jiných zdrojů než je dotace od 

poskytovatele.“ 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly na nahrazení původního znění čl. III bodu 4 upravujícího 

Poskytnutí a finanční vypořádání dotace, následujícím novým úplným zněním, které zní: 

 

„Příjemce se zavazuje výše uvedenou dotaci finančně vypořádat formou písemné 

specifikace, a to ve formě a obsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

 

Z uvedené specifikace musí být patrné: 

 

- celkové finanční částky uhrazené příjemcem (100 % skutečných nákladů příjemce)  

na jednotlivé položky organizace turistického pochodu Vánoční rozjímání  

na Švédských šancích, na jehož byla dotace poskytnuta, realizované příjemcem 



v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí dotace (věcně  

a časově související s obdobím od 01.01.2020 do 31.12.2020), 

 

- výše dotace poskytnutá příjemci dle této smlouvy a použitá na úhradu jednotlivých 

položek organizace turistického pochodu Vánoční rozjímání na Švédských šancích, 

dle této smlouvy, realizovaných příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena 

tato smlouva o poskytnutí dotace (věcně a časově související s obdobím od 01.01.2020 

do 31.12.2020), 

 

- celkové náklady výše uvedené organizace turistického pochodu Vánoční rozjímání na 

Švédských šancích, realizovaného příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla 

uzavřena tato smlouva o poskytnutí dotace (věcně a časově související s obdobím  

od 01.01.2020 do 31.12.2020), 

 

dle přílohy č. 1 této smlouvy.“ 

 

4. Smluvní strany se dále dohodly na nahrazení původního znění čl. III bodu 7 upravujícího 

Poskytnutí a finanční vypořádání dotace, následujícím novým úplným zněním, které zní: 

 

„Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni kontrolovat, zda příjemce použil 

poskytnutou dotaci ke sjednanému účelu a v souladu s ujednáními této smlouvy a zda 

příjemce splnil povinnosti pro něj vyplývající z této smlouvy, a to v rozsahu celého 

účetnictví příjemce. Příjemce, který je fyzickou osobou nepodnikatelem, je povinen 

uchovávat doklady související s poskytnutou dotací po dobu 5 let ode dne předložení jejího 

finančního vypořádání. 

 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provést fyzickou kontrolu realizace 

položek organizace turistického pochodu Vánoční rozjímání na Švédských šancích, na 

něž je dotace poskytnuta. 

Příjemce s výše uvedenými kontrolami souhlasí, zavazuje se je poskytovateli nebo osobě 

jím pověřené umožnit a poskytnout poskytovateli nebo osobě jím pověřené veškerou 

součinnost. 

 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou povinni provádět výše uvedené kontroly pouze 

v rozsahu nezbytném ke splnění účelu těchto kontrol. 

Poskytovatel nebo osoba jím pověřená jsou oprávněni provádět výše uvedené kontroly jak 

v průběhu, tak i po uplynutí kalendářního roku 2020.“ 

 

 

Článek II 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jeden výtisk. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o Předmětu tohoto Dodatku. Ostatní 

ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. 

 



3. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva může být poskytnuta případným žadatelům  

a zveřejněna podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů.  

 

4. Poskytovatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejících právních předpisů, 

příjemce, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho 

statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné 

pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 

poskytovatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy  

a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních 

údajů poskytovatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici  

na webových stránkách poskytovatele dostupných  

z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-

gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

 

5. Právní vztahy tímto Dodatkem přímo neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, 

zejména ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

6. Uzavření Dodatku schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém …………… zasedání, 

konaném dne…………….., usnesením č. ………  . 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají po vzájemném projednání, dle své pravé  

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Přerově dne:           V Přerově dne: 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………................              ....................................……................... 

                  Mgr. Petr Kouba                                                Oldřich Smékal 
                 náměstek primátora                                                      předseda 

               statutární město Přerov                                  Klub přátel turistiky a sportu  

                     poskytovatel                                                             Přerov, z.s. 

                                                                                                     příjemce 
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