
Dodatek č. 1 

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. SML/0371/2021 ze 

dne 23. 2. 2021 

 

Statutární město Přerov 

IČ: 00301825 

DIČ: CZ00301825 

zastoupené primátorem Ing. Petrem Měřínským 

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

číslo bankovního účtu: 1884482379/0800 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

a 

 

 

Folklorní soubor Haná Přerov, z. s. 

IČ: 67338500 

Zapsaný u spolkového rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu L, vložce 

1104 

zastoupený předsedou MVDr. Tomášem Barboříkem 

se sídlem U Bečvy 904/1, Přerov I – Město  

číslo bankovního účtu: 2000277164/2010 

(dále jen „příjemce“) 

 

 

uzavírají tento dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace 

č. SML/0371/2021 uzavřené dne 23. 2. 2021 podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 159 

a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Smlouva“): 

 

 

Článek 1 

 

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy: 

 

1) Článek I odst. 1 Smlouvy zní: 

 

„1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci ve výši 151.000,- Kč 

(slovy: stopadesátjedentisíc korun českých) na náklady položek: 

 

- pronájem (nájem výstavních prostor, včetně nákladů spojených s užíváním), 

- materiál (dekorace, materiál na kostýmy, spojovací materiál, barvy, apod.) 

- doprava účinkujících,  

- honoráře účinkujících,  

- strava účinkujících a pořadatelů,  



- propagace (návrh, tisk, výlep plakátů), 

- technické zabezpečení (ozvučení, osvětlení, videoprojekce), 

 

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, podíl DPH na ceně, je-li příjemce jejím plátcem, uskutečněné 

v období od 01.01.2021 do 31.12.2021 v souvislosti s akcí Folklor za korono, 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) Článek III odst. 2 Smlouvy zní: 

 

„2. Příjemce se zavazuje podílet se na financování celkových nákladů akce Folklor za 

korono, na jejichž položky byla dotace poskytnuta, minimálně 30% celkových nákladů 

akce, a to z jiných zdrojů než je dotace od poskytovatele.“  

 

 

3) Článek III odst. 5 Smlouvy zní: 

 

„5. 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 akce, na niž byla dotace poskytnuta, realizované 

příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí 

dotace (věcně a časově související s obdobím od 01.01.2021 do 31.12.2021), 

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

položek organizace akce dle této smlouvy realizovaných příjemcem v kalendářním 

roce, ve kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí dotace (věcně a časově 

související s obdobím od 01.01.2021 do 31.12.2021), 

- celkové náklady na organizaci akce, na niž byla dotace poskytnuta, realizované 

příjemcem v kalendářním roce, ve kterém byla uzavřena tato smlouva o poskytnutí 

dotace (věcně a časově související s obdobím od 01.01.2021 do 31.12.2021), 

 

 dle přílohy č. 1 této smlouvy.“ 

 

 

4) V ostatním se ujednání Smlouvy nemění. 

 

 

Článek 2 

 

1) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jeden výtisk. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv. 



2) Příjemce bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 může být poskytnut případným 

žadatelům a zveřejněn podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany jsou podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

ve znění pozdějších předpisů povinny zaslat tento dodatek č. 1 Ministerstvu vnitra ČR 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 30 (třiceti) dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek č. 1 zašle Ministerstvu vnitra ČR k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

v uvedené lhůtě poskytovatel.  

3) Uzavření dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města Přerova na svém …. zasedání 

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

4) Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají po vzájemném projednání, dle své 

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

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Přerově dne …………………………..  V Přerově dne ………………………… 

 

 

 

 

Ing. Petr Měřínský             

primátor 

statutární město Přerov 

         poskytovatel 

 MVDr. Tomáš Barbořík  

předseda 

Folklorní soubor Haná 

Přerov, z. s. 

příjemce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


