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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: 
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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. Dochází ke změně odstavce 1 článku VI. v původním znění: 

Příjemce je povinen při realizaci Projektu dle ustanovení čl. I. odst. 2 této smlouvy zveřejnit 
důstojným a viditelným způsobem na svých webových stránkách (popř. jiných sociálních 
sítích), že činnost byla podpořena statutárním městem Jablonec nad Nisou. Na reklamních a 
obdobných materiálech, v reklamních spotech, v tisku, uvede skutečnost, že Projekt podpořilo 
statutární město Jablonec nad Nisou a umístí tam logotyp města. 

 
a nahrazení zněním novým: 
 
Příjemce je povinen při realizaci Projektu dle ustanovení čl. I. odst. 2 této smlouvy informovat 
veřejnost o podpoře ze strany SMJN důstojným a viditelným způsobem:  

a) umístění logotypu SMJN na webu příjemce dotace na stejné pozici s ostatními 
partnery; 

b) zveřejnění příspěvku s poděkováním na Facebooku, Instagramu, nebo jiných 
sociálních sítích příjemce dotace (logotyp SMJN + informace o tom, že projekt byl 
podpořen z rozpočtu SMJN) – pouze v případě, že příjemce má zřízeny profily na 
těchto sociálních sítích; 

c) umístění logotypu SMJN na propagačních tiskových materiálech (plakát, leták, 
pozvánka) – jsou-li pořizovány; 

d) umístění logotypu SMJN na vlastních reklamních nosičích (banner, PVC plachta, 
atd.) – jsou-li pořizovány; 

e) prezentace SMJN v tištěných médiích, reklamních spotech, PR článcích – jsou-li 
publikovány; 

f) umístění logotypu SMJN v prostorách při konání akce; 

g) verbální poděkování SMJN za podporu při zahájení anebo ukončení pořádané 
akce. 

Příjemce dotace musí v rámci předložení vyúčtování doložit splnění této podmínky 
prostřednictvím fotografií, screenshotů, doložením propagačních materiálů apod. 

 
4. 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. 
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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/90/2022/B/2 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: 29. 6. 2022  V Jablonci nad Nisou dne: 15. 6. 2022 

 

za poskytovatele:     za příjemce: 

 

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

…………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

