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NÁVRH USN. ZM/N 3424
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. r  o  z  h  o  d  u  j  e  
1. o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost

v oblasti sportu v celkovém objemu 1 596 000,- Kč níže uvedeným příjemcům víceletých
dotací:                                                                                                                          
                                                                                                                                       
                                                                                                                                       
                                                                 
TĚLOVÝCHOVA A SPORT

Subjekt IČ Výše ročního
navýšení

Celková výše navýšení
2022 – 2023

Fotbalová akademie
Jablonec, z.s. 70840105 255 000 Kč 510 000 Kč

Tělovýchovná jednota
Bižuterie, z.s. 526690 123 000 Kč 246 000 Kč

SKI KLUB JABLONEC
N.N. z.s. 70229694 85 000 Kč 170 000 Kč

Baseball club Blesk
Jablonec nad Nisou z. s. 26662914 82 000 Kč 164 000 Kč

ČLTK Bižuterie Jablonec n.
N., z.s. 64668533 63 000 Kč 126 000 Kč

TK Břízky, z.s. 64669351 45 000 Kč 90 000 Kč

FK Jiskra Mšeno-Jablonec
n. N., z.s. 68455445 42 000 Kč 84 000 Kč

Tělovýchovná jednota
LIAZ Jablonec n. N., z.s. 14864991 39 000 Kč 78 000 Kč

Tělovýchovná jednota
Elektro-Praga Jablonec n.
N., z.s.

16389506 17 000 Kč 34 000 Kč

JIZERSKÁ, o.p.s. 25412949 34 000 Kč 68 000 Kč

SKP KORNSPITZ Jablonec
z.s. 43256678 13 000 Kč 26 000 Kč

CELKEM K ROZDĚLENÍ 798 000 Kč 1 596 000 Kč

 
2. o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou na činnost

v oblasti kultury v celkovém objemu 614 000,- Kč níže uvedeným příjemcům víceletých
dotací:                                                                                                                          
                                                                                                   
KULTURA

Subjekt IČ Výše ročního
navýšení

Celková výše navýšení
2022 – 2023

Městská galerie MY, z.s. 70226814 177 000 Kč 354 000 Kč

Jablonecká kulturní obec,
z.s. 26545501 65 000 Kč 130 000 Kč

Ladislav Novák 74362712 43 000 Kč 86 000 Kč

Dům česko-německého
porozumění o.p.s. 25403702 22 000 Kč 44 000 Kč

CELKEM K ROZDĚLENÍ 307 000 Kč 614 000 Kč



 
B. s  c  h  v  a  l  u  j  e  

1. uzavření dodatku č. 2 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových
neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou dle přiloženého
znění, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a: 

   

Fotbalovou akademií Jablonec, z.s., U Stadionu 4904/5, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ 70840105,
   

Tělovýchovnou jednotou Bižuterie, z.s., Pražská 4200/20, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ 00526690,
   

SKI KLUBEM JABLONEC N.N. z.s., Sportovní 310, Mšeno nad Nisou, 466
04 Jablonec nad Nisou, IČ 70229694,
   

Baseballovým clubem Blesk Jablonec nad Nisou z.s., Mšenská 3988/4, Mšeno
nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou, IČ 26662914,
   

ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s., U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468
04 Jablonec nad Nisou, IČ 64668533,
   

TK Břízky, z.s., Sportovní 5027/10a, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec
nad Nisou, IČ 64669351,
   

FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s., Sportovní 310/10, Mšeno nad Nisou, 466
04 Jablonec nad Nisou, IČ 68455445,
   

Tělovýchovnou jednotou LIAZ Jablonec n. N., z.s., U Stadionu 4586/1, 466
01 Jablonec nad Nisou, IČ 14864991,
   

Tělovýchovnou jednotou Elektro-Praga Jablonec n. N., z.s., U Staré
lípy 4733/1a, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČ 16389506.

 
2. uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí účelových

neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou dle přiloženého
znění, mezi statutárním městem Jablonec nad Nisou a: 

   

JIZERSKOU, o.p.s., Bedřichov č. p. 218, 468 12 Bedřichov, IČ 25412949,   
   

SKP KORNSPITZ Jablonec z.s., Pod Skalkou 4296/40, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ 43256678,
   

Městskou galerií MY, z.s., Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ 70226814,
   

Jabloneckou kulturní obcí, z.s., Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466
04 Jablonec nad Nisou, IČ 26545501,
   

Ladislavem Novákem, Mechová 3601/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec
nad Nisou, IČ 74362712,
   

Domem česko-německého porozumění o.p.s., Československé armády 24/15,
Rýnovice, 466 05, Jablonec nad Nisou, IČ 25403702.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva 

 
Dne 17. 2. 2022 byl usnesením ZM/16/2022 schválen rozpočet SMJN na rok 2022 

a došlo tak k navýšení objemu finančních prostředků na víceleté dotace v oblasti 

kultury, sportu a tělovýchovy oproti roku 2021, a to následujícím způsobem: 

Oblast Objem finančních 
prostředků v roce 

2021 

Objem navýšení 
finančních prostředků v 

roce 2022 

Celkový objem 
finančních prostředků 

v roce 2022 

Kultura 1.420.000 Kč 307.000 Kč 1.727.000 Kč 

Sport a tělovýchova 4.688.000 Kč 798.000 Kč 5.486.000 Kč 

Na základě výše uvedeného předkládáme Zastupitelstvu města Jablonec nad Nisou 

návrh na poskytnutí individuálních dotací, jejichž prostřednictvím dojde k navýšení 

víceletých dotací v letech 2022 a 2023 pro oblast kultury, sportu a tělovýchovy. 

V obou oblastech doporučily komise RM rozdělit navýšené finanční prostředky mezi 

příjemce víceletých dotací poměrným způsobem tzn., že finanční prostředky jsou 

rozděleny stejným poměrem, kterým je mezi příjemce víceletých dotací rozdělen 

celkový objem finančních prostředků na víceleté dotace. 

Komise pro sport a tělovýchovu RM na svém jednání dne 23. 3. 2022 doporučila 

usnesením č. 1/2022 navýšit finanční prostředky mezi příjemce víceletých dotací o 

částky uvedené v sloupci tabulky s názvem „Výše ročního navýšení“. V dalších 

sloupcích tabulky jsou uvedeny finanční nároky na víceleté dotace v oblasti sportu. 

Sport a tělovýchova 

Subjekt IČ 
Výše ročního 

navýšení 

Navýšení 
v letech 2022, 
2023 celkem 

Celková výše 
víceleté dotace 
včetně navýšení 

2020 - 2023 

Fotbalová akademie Jablonec, 
z.s.  

70840105 255.000 Kč 510.000 Kč 6.210.000 Kč 

Tělovýchovná jednota Bižuterie, 
z.s.  

00526690 123.000 Kč 246.000 Kč 2.982.000 Kč 

SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s.  70229694 85.000 Kč 170.000 Kč 2.070.000 Kč 

Baseball club Blesk Jablonec 
nad Nisou z. s.  

26662914 82.000 Kč 164.000 Kč 1.988.000 Kč 

ČLTK Bižuterie Jablonec n. 
N., z.s.  

64668533 63.000 Kč 126.000 Kč 1.532.000 Kč 

TK Břízky, z.s.  64669351 45.000 Kč 90.000 Kč 1.089.000 Kč 

FK Jiskra Mšeno-Jablonec n. 
N., z.s. 

68455445 42.000 Kč 84.000 Kč 1.034.000 Kč 

Tělovýchovná jednota 
LIAZ Jablonec n. N., z.s.  

14864991 39.000 Kč 78.000 Kč 952.000 Kč 

Tělovýchovná jednota Elektro-
Praga Jablonec n. N., z.s. 

16389506 17.000 Kč 34.000 Kč 414.000 Kč 

JIZERSKÁ, o.p.s. 25412949 34.000 Kč 68.000 Kč 868.000 Kč 

SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. 43256678 13.000 Kč 26.000 Kč 326.000 Kč 

CELKEM 798.000 Kč 1.596.000 Kč 19.465.000 Kč 



Komise kulturní RM na svém jednání dne 2. 5. 2022 doporučila usnesením č. 8/2022 

navýšit finanční prostředky mezi příjemce víceletých dotací o částky uvedené v 

sloupci tabulky s názvem „Výše ročního navýšení“. V dalších sloupcích tabulky jsou 

uvedeny finanční nároky na víceleté dotace v oblasti kultury. 

Kultura 

Subjekt IČ 
Výše ročního 

navýšení 

Navýšení v 
letech 2022, 
2023 celkem 

Celková výše 
víceleté dotace 
včetně navýšení 

2021 - 2023 

Městská galerie MY, z.s. 70226814 177.000 Kč 354.000 Kč 2.814.000 Kč 

Jablonecká kulturní obec, z.s. 26545501 65.000 Kč 130.000 Kč 1.030.000 Kč 

Ladislav Novák 74362712 43.000 Kč 86.000 Kč 686.000 Kč 

Dům česko-německého 
porozumění o.p.s. 

25403702 22.000 Kč 44.000 Kč 344.000 Kč 

CELKEM 307.000 Kč 614.000 Kč 4.874.000 Kč 

 

O výše uvedené finanční prostředky příjemci víceletých dotací požádali formou 

žádosti o navýšení individuální dotace z rozpočtu statutárního města Jablonec nad 

Nisou (čtyřletá dotace 2020 - 2023). 

Smluvní vztah mezi SMJN a příjemci víceletých dotací je v případě navýšení dotací 

upraven Dodatkem ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Jablonec nad Nisou. Dodatky jsou přílohou č. 1 tohoto materiálu. 

 



Dodatek č. 1  

ev. č. MMJN: SD/2020/0752/1 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
Dům česko-německého porozumění o.p.s. 

se sídlem: Československé armády 24/15, Rýnovice, 466 05, Jablonec nad Nisou 

zastoupený: Petrou Laurin, ředitelkou 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 505804143/0300 

IČ: 25403702 

registrovaný: Rejstříkem obecně prospěšných společností vedeným u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, spisová značka O 43 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2021 – 2023  v její 
celkové výši 300 000,- Kč (slovy třistatisíckorun českých), a to na základě žádosti č. 3D 
1/2021 ze dne 9. 11. 2020 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu se stanoveným 
účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2021 – 2023  v její 
celkové výši 344 000,- Kč (slovy třistačtyřicetčtyřitisíckorun českých), a to na základě žádosti 
č. 3D 1/2021 ze dne 9. 11. 2020 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení dotace č. 3D 
1A/2022 ze dne 9. 5. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve třech (3) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v příslušném roce činí 100 000,- Kč. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) zálohových splátkách v průběhu tří let dle 
tabulky níže:  
 

Rok Suma 

2021 100.000 Kč 

2022 100.000 Kč 

2022 22.000 Kč 

2023 122.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 1  

ev. č. MMJN: SD/2020/0749/1 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
Jablonecká kulturní obec, z. s. 

se sídlem: Arbesova 3889/4, Mšeno nad Nisou, 466 04, Jablonec nad Nisou 

zastoupená: Ing. Milenou Bauerovou, předsedkyní rady 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 173784237/0300 

IČ: 26545501 

registrovaná: Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 4184 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2021 – 2023  v její 
celkové výši 900 000,- Kč (slovy devětsettisíckorun českých), a to na základě žádosti č. 3D 
4/2021 ze dne 10. 11. 2020 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu se 
stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2021 – 2023  v její 
celkové výši 1 030 000,- Kč (slovy jedenmiliontřicettisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 3D 4/2021 ze dne 10. 11. 2020 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení dotace č. 
3D 4A/2022 ze dne 9. 5. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve třech (3) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v příslušném roce činí 300 000,- Kč. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) zálohových splátkách v průběhu tří let dle 
tabulky níže:  
 

Rok Suma 

2021 300.000 Kč 

2022 300.000 Kč 

2022 65.000 Kč 

2023 365.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 1  

ev. č. MMJN: SD/2020/0751/1 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Mgr. Davidem Mánkem, 
náměstkem primátora města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
Městská galerie MY, z.s. 

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 

zastoupená: Mgr. Janem Strnadem, předsedou 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 705381843/0300 

IČ: 70226814 

registrovaná: Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 3643 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2021 – 2023  v její 
celkové výši 2 460 000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistašedesáttisíckorun českých), a to na 
základě žádosti č. 3D 2/2021 ze dne 9. 11. 2020 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v 
souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2021 – 2023  v její 
celkové výši 2 814 000,- Kč (slovy dvamilionyosmsetčtrnácttisíckorun českých), a to na 
základě žádosti č. 3D 2/2021 ze dne 9. 11. 2020 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení 
dotace č. 3D 2A/2022 ze dne 9. 5. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve třech (3) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v příslušném roce činí 820 000,- Kč. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) zálohových splátkách v průběhu tří let dle 
tabulky níže:  
 

Rok Suma 

2021 820.000 Kč 

2022 820.000 Kč 

2022 177.000 Kč 

2023 997.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 1  

ev. č. MMJN: SD/2020/0750/1 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
Ladislav Novák 

se sídlem: Mechová 3601/21, 466 04 Jablonec nad Nisou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 3023007153/0800 

IČ: 74362712 
  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2021 – 2023  v její 
celkové výši 600 000,- Kč (slovy šestsettisíckorun českých), a to na základě žádosti č. 3D 
3/2021 ze dne 9. 11. 2020 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu se stanoveným 
účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2021 – 2023  v její 
celkové výši 686 000,- Kč (slovy šestsetosmdesátšesttisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 3D 3/2021 ze dne 9. 11. 2020 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení dotace č. 
3D 3A/2022 ze dne 9. 5. 2022. 

 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 



Dotace bude příjemci uvolněna ve třech (3) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v příslušném roce činí 200 000,- Kč. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) zálohových splátkách v průběhu tří let dle 
tabulky níže:  
 

Rok Suma 

2021 200.000 Kč 

2022 200.000 Kč 

2022 43.000 Kč 

2023 243.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 1  

ev. č. MMJN: SD/2020/0261/1 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
JIZERSKÁ, o.p.s. 

se sídlem: Bedřichov č. p. 218, 468 12 Bedřichov 

zastoupená: Martinem Kuncem, ředitelem  

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č. ú. 2102158123/2700  

IČ: 25412949 

registrovaná:   Rejstříkem obecně prospěšných společností vedeným u Krajského 
soudu v Ústí nad Labem, oddíl O, vložka 78 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 800 000,- Kč (slovy osmsettisíckorun českých), a to na základě žádosti č. 4D 
6/2020 ze dne 8. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu se stanoveným 
účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 868 000,- Kč (slovy osmsetšedesátosmtisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 4D 6/2020 ze dne 8. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení dotace č. 
4D 6A/2022 ze dne 19. 4. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 200 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 200 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 200.000 Kč 

2021 200.000 Kč 

2022 200.000 Kč 

2022 34.000 Kč 

2023 234.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 1  

ev. č. MMJN: SD/2020/0022/1 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. 

se sídlem: Pod Skalkou 4296/40, 466 01, Jablonec nad Nisou  

zastoupený: Ing. Janem Matoušem, předsedou 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 962483349/0800 

IČ: 43256678 

registrovaný:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 1524 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 300 000,- Kč (slovy třistatisíckorun českých), a to na základě žádosti č. 4D 
1/2020 ze dne 24. 10. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu se 
stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 326 000,- Kč (slovy třistadvacetšesttisíckorun českých), a to na základě žádosti 
č. 4D 1/2020 ze dne 24. 10. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení dotace č. 4D 
1A/2022 ze dne 21. 4. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 75 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 75 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 75.000 Kč 

2021 75.000 Kč 

2022 75.000 Kč 

2022 13.000 Kč 

2023 88.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 2  

ev. č. MMJN: SD/2020/0014/2 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
Baseball club Blesk Jablonec nad Nisou z.s. 

se sídlem: Mšenská 3988/64, Mšeno n. Nisou, 466 04, Jablonec nad Nisou  

zastoupený: Jiřím Roubíčkem, předsedou 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 1761776/0300 

IČ: 26662914 

registrovaný:  Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 5067 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 1 824 000,- Kč (slovy jedenmilionosmsetdvacetčtyřitisíckorun českých), a to na 
základě žádosti č. 4D 9/2020 ze dne 11. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci 
v souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 1 988 000,- Kč (slovy jedenmiliondevětsetosmdesátosmtisíckorun českých), a 
to na základě žádosti č. 4D 9/2020 ze dne 11. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o 
navýšení dotace č. 4D 9A/2022 ze dne 27. 4. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 384 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 480 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 384.000 Kč 

2021 480.000 Kč 

2022 480.000 Kč 

2022 82.000 Kč 

2023 562.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 2  

ev. č. MMJN: SD/2020/0259/2 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., z.s. 

se sídlem: U Tenisu 3859/214, Proseč nad Nisou, 468 04, Jablonec nad Nisou 

zastoupená: Miloslavem Hajátkem, prezidentem klubu 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 962985349/0800 

IČ: 64668533 

registrovaná:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 2382 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 1 406 000,- Kč (slovy jedenmiliončtyřistašesttisíckorun českých), a to na 
základě žádosti č. 4D 3/2020 ze dne 7. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v 
souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 1 532 000,- Kč (slovy jedenmilionpětsettřicetdvatisíckorun českých), a to na 
základě žádosti č. 4D 3/2020 ze dne 7. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení 
dotace č. 4D 3A/2022 ze dne 29. 4. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 296 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 370 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 296.000 Kč 

2021 370.000 Kč 

2022 370.000 Kč 

2022 63.000 Kč 

2023 433.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 2  

ev. č. MMJN: SD/2020/0012/2 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
FK Jiskra Mšeno-Jablonec n.N., z.s. 

se sídlem: Sportovní 310/10, Mšeno nad Nisou, 466 04, Jablonec nad Nisou 

zastoupená: Ladislavem Čičmancem, předsedou 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2701040274/2010 

IČ: 68455445 

registrovaná:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 2873 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 950 000,- Kč (slovy devětsetpadesáttisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 4D 12/2020 ze dne 8. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu 
se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 1 034 000,- Kč (slovy jedenmiliontřicetčtyřitisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 4D 12/2020 ze dne 8. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení dotace č. 
4D 12A/2022 ze dne 2. 5. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 200 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 250 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 200.000 Kč 

2021 250.000 Kč 

2022 250.000 Kč 

2022 42.000 Kč 

2023 292.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 2  

ev. č. MMJN: SD/2020/0019/2 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Mgr. Davidem Mánkem, 
náměstkem primátora města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
Fotbalová akademie Jablonec, z.s. 

se sídlem: U Stadionu 4904/5, 466 01, Jablonec nad Nisou  

zastoupená: Ing. Miroslavem Jotovem, předsedou správní rady 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 27-7246380287/0100 

IČ: 70840105 

registrovaná:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 3805 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 5 700 000,- Kč (slovy pětmilionůsedmsettisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 4D 5/2020 ze dne 8. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu 
se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 6 210 000,- Kč (slovy šestmilionůdvěstědesettisíckorun českých), a to na 



základě žádosti č. 4D 5/2020 ze dne 8. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení 
dotace č. 4D 5A/2022 ze dne 20. 4. 2022. 

 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 1 200 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 1 500 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 1.200.000 Kč 

2021 1.500.000 Kč 

2022 1.500.000 Kč 

2022 255.000 Kč 

2023 1.755.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 2  

ev. č. MMJN: SD/2020/0015/2 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Mgr. Davidem Mánkem, 
náměstkem primátora města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
SKI KLUB JABLONEC N.N. z.s. 

se sídlem: Sportovní 310, 466 04, Jablonec nad Nisou  

zastoupený: Vladimírem Kopalem, předsedou 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. ú. 677383023/0300 

IČ: 70229694 

registrovaný:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 3601 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 1 900 000,- Kč (slovy jedenmiliondevětsettisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 4D 10/2020 ze dne 11. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu 
se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 2 070 000,- Kč (slovy dvamilionysedmdesáttisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 4D 10/2020 ze dne 11. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení dotace 
č. 4D 10A/2022 ze dne 2. 5. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 400 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 500 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 400.000 Kč 

2021 500.000 Kč 

2022 500.000 Kč 

2022 85.000 Kč 

2023 585.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 2  

ev. č. MMJN: SD/2020/0017/2 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem města a Mgr. Davidem Mánkem, 
náměstkem primátora města 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
Tělovýchovná jednota Bižuterie, z.s. 

se sídlem: Pražská 4200/20, 466 01, Jablonec nad Nisou  

zastoupená: Ing. Pavlem Bažantem, výkonným ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 1293640267/0100 

IČ: 00526690 

registrovaná: Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 31 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 2 736 000,- Kč (slovy dvamilionysedmsettřicetšesttisíckorun českých), a to na 
základě žádosti č. 4D 8/2020 ze dne 11. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci 
v souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 2 982 000,- Kč (slovy dvamilionydevětsetosmdesátdvatisíckorun českých), a to 
na základě žádosti č. 4D 8/2020 ze dne 11. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení 
dotace č. 4D 8A/2022 ze dne 26. 4. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 576 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 720 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 576.000 Kč 

2021 720.000 Kč 

2022 720.000 Kč 

2022 123.000 Kč 

2023 843.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 2  

ev. č. MMJN: SD/2020/0013/2 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
Tělovýchovná jednota Elektro-Praga Jablonec n.N., z.s. 

se sídlem: U Staré lípy 4733/1a, Jablonecké Paseky, 466 02, Jablonec nad Nisou 

zastoupená: Ing. Jaromírem Vančou, předsedou 

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2900471528/2010 

IČ: 16389506 

registrovaná:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 94 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 380 000,- Kč (slovy třistaosmdesáttisíckorun českých), a to na základě žádosti 
č. 4D 13/2020 ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu se 
stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 414 000,- Kč (slovy čtyřistačtrnácttisíckorun českých), a to na základě žádosti 
č. 4D 13/2020 ze dne 19. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení dotace č. 4D 
13A/2022 ze dne 29. 4. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 80 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 100 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 80.000 Kč 

2021 100.000 Kč 

2022 100.000 Kč 

2022 17.000 Kč 

2023 117.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 2  

ev. č. MMJN: SD/2020/0018/2 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
Tělovýchovná jednota LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s. 

se sídlem: U Stadionu 4586/1, 466 01, Jablonec nad Nisou  

zastoupená: Martinem Michalským, předsedou 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 4333451/0100 

IČ: 14864991 

registrovaná:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 452 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 874 000,- Kč (slovy osmsetsedmesátčtyřitisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 4D 2/2020 ze dne 5. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v souladu 
se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 952 000,- Kč (slovy devětsetpadesátdvatisíckorun českých), a to na základě 
žádosti č. 4D 2/2020 ze dne 5. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení dotace č. 
4D 2A/2022 ze dne 28. 4. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 184 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 230 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 184.000 Kč 

2021 230.000 Kč 

2022 230.000 Kč 

2022 39.000 Kč 

2023 269.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/


Dodatek č. 2  

ev. č. MMJN: SD/2020/0260/2 

ke smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města 
Jablonec nad Nisou 

 
uzavřený ve vzájemné shodě mezi smluvními stranami: 

 

Statutární město Jablonec nad Nisou 

se sídlem:  Mírové nám. 3100/19, 466 01, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Mgr. Davidem Mánkem, náměstkem primátora města a 
Mgr. Miroslavou Rýžakovou, vedoucí humanitního odboru 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č. ú. 121451/0100 

IČ:   00262340  
 
dále jen "poskytovatel" 
 
a 

 
TK Břízky, z.s. 

se sídlem: Sportovní 5027/10a, Mšeno n. Nisou, 466 04, Jablonec nad Nisou 

zastoupené: Arnoštem Křenovským, prezidentem spolku 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 7572562/0800 

IČ: 64669351 

registrované:   Spolkovým rejstříkem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka L 2558 

  
dále jen "příjemce" 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů tento dodatek: 
 

I. Předmět dodatku 
 
1. Dochází ke změně odstavce 1 článku I. v původním znění: 

 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 999 000,- Kč (slovy devětsetdevadesátdevěttisíckorun českých), a to na 
základě žádosti č. 4D 4/2020 ze dne 5. 11. 2019 (dále jen „Žádost“). Příjemce tuto dotaci v 
souladu se stanoveným účelem a podmínkami přijímá. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního 
města Jablonec nad Nisou (dále jen „dotace“) příjemci pro období let  2020 – 2023  v její 
celkové výši 1 089 000,- Kč (slovy jedenmilionosmdesátdevěttisíckorun českých), a to na 
základě žádosti č. 4D 4/2020 ze dne 5. 11. 2019 (dále jen „Žádost“) a žádosti o navýšení 
dotace č. 4D 4A/2022 ze dne 21. 4. 2022. 



 
2. Dochází ke změně odstavce 2 článku II. v původním znění: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna ve čtyřech (4) ročních zálohových splátkách. Roční zálohová 
splátka v roce 2020 činí 210 000,- Kč. Roční zálohové splátky v letech 2021; 2022; 2023 
budou činit 263 000,- Kč ročně. 
 
a nahrazení zněním novým: 
 
Dotace bude příjemci uvolněna v pěti (5) zálohových splátkách v průběhu čtyř let dle tabulky 
níže:  
 

Rok Suma 

2020 210.000 Kč 

2021 263.000 Kč 

2022 263.000 Kč 

2022 45.000 Kč 

2023 308.000 Kč 

 
 

3. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
 
 

II. Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Poskytovatel 
dotace obdrží 3 vyhotovení této smlouvy a příjemce dotace obdrží 1 vyhotovení; všechna 4 
vyhotovení mají stejnou právní relevanci. 

2. Tento dodatek se stává účinný dnem jeho zveřejnění v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, na oficiálních webových stránkách Portálu veřejné správy na síti 
internet (http://portal.gov.cz/portal/) v příslušném registru smluv. 

3. Právní vztahy plynoucí z tohoto dodatku se výhradně řídí českým právním řádem, zejména 
pak zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 

4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Jablonec nad Nisou usnesením 
č. ZM/…/2022 ze dne 19. 5. 2022. 

5. Obě smluvní strany si řádně přečetly obsah tohoto dodatku a souhlasí bez výhrad s jeho 
obsahem a podmínkami. 

  

V Jablonci nad Nisou dne:    V Jablonci nad Nisou dne:  

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

……………………………………   ………………………….…………. 
 
 

…………………………………… 
 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Miroslav Šourek, odd. kultury a sportu  

http://portal.gov.cz/portal/

