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DODATEK Č.1 
 

Smlouvy o poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu 
ztrátových zařízení v majetku města (kino, divadlo), infocentra a 

pořádání kulturních akcí dle požadavků města Mnichovo Hradiště 
uzavřené v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „smlouva o poskytnutí dotace“) 

 

I.  
Smluvní strany 

1. Město Mnichovo Hradiště 
se sídlem: Masarykovo nám. 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČO: 00238309 
zastoupené: Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D., starostou  
Bankovní spojení: 2627181/0100 
(dále jen jako „poskytovatel“) 

 

a 

 
2. Klub Mn. Hradiště s.r.o. 

se sídlem: Masarykovo nám. 299, 295 01 Mnichovo Hradiště 
IČO: 47549483 
zastoupené: Mgr. Jiřím Senohrábkem, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení: 316302574/0600 
(dále jen jako „příjemce“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1  

smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 27.02.2017: 

 

Smluvní strany se dohodly, že se upravuje znění smlouvy o poskytnutí dotace následovně: 

1. čl. II Předmět smlouvy, bod 1 se nahrazuje tímto zněním: 

Poskytovatel se na základě této smlouvy zavazuje v roce 2017 poskytnout příjemci 
dotaci ve výši 3 150 000,- Kč, slovy: tři miliony sto padesát tisíc korun českých 
(dále jen „dotace“). 

2. čl. III. Financování, bod 1, písm. b) se nahrazuje tímto zněním: 

maximální výše dotace 3 150 000,- Kč 

3. čl. III. Financování, bod 5 se nahrazuje tímto zněním: 

Dotace bude poskytnuta převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této 
smlouvy ve dvou splátkách, první ve výši 1 450 000 Kč do 21 dnů ode dne uzavření 
této smlouvy, druhá ve výši 1 700 000 Kč do 31.07.2017 (vlastníkem účtu musí být 
příjemce dotace). Dnem poskytnutí dotace je den připsání finančních prostředků na 
účet příjemce. 
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4. Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace  se uzavírá v souladu s § 159 a násl. zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
právních předpisů. 

5. Poskytovatel dotace využívá služby Komerční banky a.s. s názvem „Transparentní 
účet“, v rámci které Komerční banka na svých internetových stránkách www.kb.cz 
zveřejňuje číslo účtu, identifikační údaje klienta a následující informace o platebních 
transakcích připsaných na účet (zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na 
účet, popis platby, název účtu plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro 
příjemce, variabilní, konstantní a specifický symbol, byly-li plátcem uvedeny). Příjemce 
dotace podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl s uvedenou okolností poskytnutí platby 
seznámen. 

6. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a 
případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez 
jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními 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. 

7. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra 
ČR zveřejní poskytovatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v 
této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení 
právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších 
podmínek. 

8. Příjemce bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna dle § 10d odst. 1 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na úřední desce 
poskytovatele způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy, což se týká i případných dodatků ke smlouvě, a to po dobu nejméně 3 let ode 
dne zveřejnění. 

9. Uzavření dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením 
Zastupitelstva  města  č 47 ze dne 24.04.2017. 

10. Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 27.02.2017 se nemění. 

11. Tento dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí dotace je sepsán ve třech vyhotoveních, 
z nichž dvě obdrží poskytovatel a jedno vyhotovení příjemce. 

12. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. 

 

 

 

V Mnichově Hradišti dne………………..      V Mnichově Hradišti dne ………………….. 

Za poskytovatele: Za příjemce: 

 
 
 
……………………….. 
 Starosta města 

 
 
 
………………………….. 
Jednatel společnosti 

 

http://www.kb.cz/

