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Dodatek č. 1  

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí provozní dotace z rozpočtu 

 Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou 

ze dne 18.4.2019 č. sml. 117/2019/04 

 

uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou 

se sídlem:  Tanvaldská 50, 463 11, Liberec XXX - Vratislavice nad Nisou 

zastoupené: Lukášem Pohankou, starostou 

kontaktní osoba:  Ing. Jana Míková, vedoucí EO  

 mikova.jana@vratislavice.cz nebo 482 428 815 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 984943369/0800 

IČ:   00262978 

DIČ:    CZ00262978  

 
dále jen "poskytovatel" 

 
a 

 
Koupaliště Sluníčko, z.s. 

se sídlem: Myslivecká 309/8, 460 0 Liberec, Liberec III-Jeřáb 

zastoupené: Petrem Poldou, jednatelem 

bankovní spojení: ČSOB, a. s., č.ú.: 17698875/0300 

IČ: 46744339 

registrovaná:   ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
oddíl L, vložka 8983 

 
dále jen "příjemce" 

 

 
Smluvní strany uzavřely dne 18.4.2019 smlouvu č. 117/2019/04, o poskytnutí provozní dotace 
z rozpočtu Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou. 

 

1) Původní odd. I. čl. 2. této smlouvy zní:  

Příjemce se zavazuje použít dotaci pouze: 

- za účelem úhrady způsobilých provozních nákladů vynaložených v souvislosti s provozem 
koupaliště: na opravu bazénů (materiál), vodné, rozbory bazénových vod, bazénové chemikálie.  

- v termínu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

 

2) Původní odd. III. čl. 2. smlouvy zní: 

Příjemce dotace je povinen nejpozději do 31. prosince daného roku písemně poskytovateli 
doložit úplné vyúčtování poskytnuté provozní dotace podle této smlouvy. Vyúčtování předloží na 
formuláři „Vyúčtování dotace z rozpočtu“ Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou (lze 
vytisknout na http://www.vratislavice.cz/dotace-a-prispevky/). 
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Smluvní strany se dohodly na změně uvedené smlouvy tak, že: 

 

1) odd. I. čl. 2. nově zní: 

- za účelem úhrady způsobilých provozních nákladů vynaložených v souvislosti s provozem 
a údržbou koupaliště: zejména na opravy bazénů a bazénových technologií, opravy instalací, 
opravy budov, revize, údržbu zeleně a odpočinkových ploch a další.  

- v termínu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019  

 

2) odd. III. čl. 2. nově zní: 

Příjemce dotace je povinen nejpozději do 28. února 2020 písemně poskytovateli doložit úplné 
vyúčtování poskytnuté provozní dotace podle této smlouvy. Vyúčtování předloží na formuláři 
„Vyúčtování dotace z rozpočtu“ Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou (lze vytisknout 
na http://www.vratislavice.cz/dotace-a-prispevky/). 

 

V ostatním zůstávají vzájemné vztahy obou smluvních stran tímto dodatkem nedotčeny.  

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 117/2019/04 byl schválen Zastupitelstvem Městského obvodu Liberec 
– Vratislavice nad Nisou dne 12.2.2020, č. usnesení……….  

 

Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž poskytovatel obdrží 2 stejnopisy a příjemce 1 
stejnopis. 

 

 

 

V Liberci XXX dne: ...............     

 
 

 

za poskytovatele:        za příjemce: 

 

 

…………………………………… ……………………………………. 
    Lukáš Pohanka, starosta     Petr Polda, předseda 
 

http://www.vratislavice.cz/dotace-a-prispevky/

