Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace
uzavřené dne 22. 12. 2017 a zveřejněné v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR
dne 29. 12. 2017, evidenční číslo 04/ZM/2017

Poskytovatel:
Město Vysoké Mýto
se sídlem:
B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
tel/fax:
465466111/465466110
IČ:
00279773
DIČ:
CZ00279773
bankovní spojení:
Komerční banka a.s.
číslo účtu:
zastoupený:
Ing. Františkem Jiras^yiT., starostou
(dále jen „poskytovatel1') na straně jedné

Příjemce:
adresa:
právní forma:
tel/fax:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení::
číslo účtu:
zastoupený::
(dále jen „příjemce") na

VYSOKOMYTSKA KULTURNÍ, o. p. s.
Litomyšlská 72, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
obecně prospěšná společnost
465 420 420/ 465
28852150
CZ28852150
Komerční banka, a. s.
Ing. Dagmar Sabolčikovou, ředitelkou
straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální
dotace.
Dodatkem se mění text ustanovení čl. II. VÝŠE POSKYTOVANÉ PODPORY tak, že se mění výše
dotace a rozpis převáděných měsíčních částek.

I. Článek II. zní:

„Článek II.
VÝŠE POSKYTOVANÉ PODPORY
Dotace na realizaci projektu / akce specifikované v čl. I smlouvy se poskytuje ve výši 1 655 000 Kč
(slovy jedenmilionšestsetpadesátpěttisíc korun českých), a poskytovatel ji uhradí na účet
příjemce ve splátkách viz. tabulka vždy k 10. dni v daném měsíci.
Částka ve výši 550 000,00 Kč za měsíce leden - červen bude i nadále vyplácena dle Smlouvy o
poskytnutí individuální dotace ev. č. 04/ZM/2017, z celkové schválené částky tedy zbývá pro rok 2018
vyplatit ještě 1 105 000,00 Kč. Zbývající část dotace bude vyplacena dle níže uvedeného rozpisu
plateb.

1

Dotace na kulturní akce města
pořádané v roce 2018

Měsíc

únor

135 000 Kč

duben

350 000 Kč

červen

65 000 Kč

červenec

400 000 Kč

srpen

580 000 Kč

říjen

125 000 Kč

Celkem

1 655 000 Kč

II. Ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí individuální dotace zůstávají nedotčena.
III. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto dodatku ke
smlouvě zajistí jeho uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník). Příjemce souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů,
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
městem Vysokým Mýtem, B. Smetany 92, Vysoké Mýto, PSČ 566 32, IČ: 00279773. Souhlas uděluje
příjemce na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Osobní údaje fyzických osob
nejednajících v rámci podnikatelské činnosti, tj. zejm. datum narození, rodné číslo a trvalý pobyt
nebudou ve zveřejněné smlouvě v Registru smluv uvedeny.
IV. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra ČR.
V. Dodatek ke smlouvě je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž obě mají platnost originálu a každá
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
VI. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Vysokého Mýta dne 20. 6. 2018 usnesením
č. 104/18.

2 7. 06. 2018

Ve Vysokém Mýtě dne

Ve Vysokém Mýtě dne............
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