
DoDATEK č. 1 vEŘEJNopRÁvNí snnr,ouvy o posKyrxurí
DOTACE Z RoZPočru vrňsra PEC PoD sNnŽrou NA RoK 2020

č.2l2020/vPS

uzaťený dle odst. 5, § lOa zákona ě.250/2000 Sb. o rozpočtových pravicllech územních rozpočtů v platrrém méní a
dle § l59 a násl. ziákona ě. 50012004 Sb., správrrí řád v platném zněnl

Město Pec pod §něžkou,IČ: 0027818l
Pec pod Sněžkou 230,5422LPec pod Sněžkou
bankovní spojení: I07 -21067 50247 / 0100
zastoupené starostou Alanem Tomáškem
dálejen poslqytovatel

a

$egata Čechy, a.s,IČ: 26154200
Cílova 304/9,162 00 Praha 6 - Veleslavín
společnost zapsanáu Městského soudu ýPraze pod sp. zn.B 6376
bankovní spojení: 167 13 5687 /0300
zastoupená nazákladé plné moci Ing. Karlem Radou, ředitelem hotelu Horizont
dále oba jen příjemce, společně s poslrytovatelem dále jen smluvní strany

uzaviraji níže uvedené dne tento smluvní dodatek:

A
Čt. I. vYSe citované smlouvy se celý ruší a nahrazuje se tímto zrěním:

,rI.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je poskytnutí individuelní dotace zrczpoétu poslgrtovatele na činnost příjemce v roc€
2020 na základéjeho podané žádosti, konkréhě na uspořádání akce ,,Ples města Pec pod Sněžkou a hotelu
Horizont - 25. ročník" dne 27 .3 .202I, která se bude konat v Peci pod Sněžkou v hotelu Horizont, čp. 141 a
na uspořádání akce,,Mikulášskázábava202l", dne 5.12.202l,která se bude konat vPeci pod Sněžkou
v hotelu Horizont, čp. 14l. Uspořádrání výše uvedených akcí je účelem, na kte4ý je dotace určena" doba
konání qýše uvedených akcí je dobou, vnňmá b;ýt stanoveného úěelu dosaženo. Dotace bude použita na
Částeěné krytí nákladů na organizaci akcí (propagace, zajištění programu - moderátor, hudba, účinkující
atp.)."

V čl. ru. qýše citované smlouvy se ruší body ě. 5 a7 anahrazl$i se tímto znéním;

,,5. Příjemce je oprávněn prostředky z poslcytnuté dotace využít do 15.12.202l.''

,,7. Příjemce se zavazuje předložit poslqrtovateli nejpozději do 20.12.2021 finanční vypořádání dotace a ve
stejné lhůtě vrátit na úěet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy případné nevyčerpané dotační
prosťedky."

Čt. V. výše citované smlouvy se celý ruší a nahrazuje se tímto měním:

,rV.
§chvalovací doložka poskytovatele

Poskytovatel prohlašuje, že poskytrrutí dotace dle této smlouvy a uzavíení této smlouvy bylo schváleno
Zastupitelstvem Města Pece pod Sněžkou na jeho l0. zasedání konaném dne 18.12.2019 pod bodem usnesení
č. 9 a na jeho 19. zasedání konaném dne 16.12.2020 pod bodem usnesení ě. 13.|'

B.
ostatní obsah qýše citované smlouvy se nijak nemění azistáváv platnosti.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou qýtiscich,každáze smluvlích stran obdrží jeden



Sm,luvní strany prohlaŠujÍ, Že jltn nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavíeni tohoto
dodatku.

Smluvní strany prohlaŠujÍ, Že si tento smluvní.dodatek před jeho podpisem přečetly a že jej uzavirajídle své
Pravé a svobodné vŮle, vážtě, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni azanápádně nóvýhodných podriínek. Na
základě bezqýhradného souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní .t *v sve poápisy a otisky
ruzítka.

V Peci pod Sněžkou dne 1a -12- 2020

HOTEL HORIZONT
§991ta Pe9!.y.j,§:
542 21 Pi:c, pod Sněžkou
DlČ. ez.26154?aa -2-


