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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

 
SML 1018293 ze dne 26. 2. 2016 

 
uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 
Smluvní strany: 

 

Statutární město Ústí nad Labem 
se sídlem: Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem 
zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem  
IČ: 000 81 531 
jako poskytovatel (dále jen ”poskytovatel”) 

 

a 

 

Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. 
se sídlem: Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem 
zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl O, vložka 40 
jednající: Mgr. Eva Mráziková – ředitelka 
IČ: 250 49 011    
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  882470329/0800 
jako příjemce (dále jen ”příjemce”) 
 
 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento: 

 

 
Dodatek č.1 SML1018714 ke Smlouvě o poskytnutí dotace SML1018293 (dále jen „Dodatek č. 1“). 
 

I. 

 

Úvodní ustanovení 

 

 
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. února 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace 

SML1018293 k částečné úhradě nákladů na „výstavní a doprovodný program Galerie Emila 
Filly na rok 2016“. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení č. 38/16 Rady města 
Ústí nad Labem ze dne 27. 1. 2016 a usnesení č. 157/16 Zastupitelstva města Ústí nad 
Labem ze dne 23. 2. 2016. 

2. Dne 22. 6. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem usnesením č. ...../16 zvýšení 
poskytnuté dotace a následné uzavření smluvního dodatku.  
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II. 

Předmět 
 

1. Poskytovatel zvýšil poskytnout částku dotace o částku 200 000,- Kč. Příjemce tuto částku 
přijímá. Celkem je příjemci poskytnuta dotace ve výši 700 000,- Kč.  

2. V souladu s výše uvedenou změnou se článek I. odst. 1 Smlouvy nahrazuje textem: 

Na základě usnesení Rady města Ústí nad Labem ze dne 27. 1. 2016 č. 38/16 a 
Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 23. 2. 2016 č. 157/16 poskytl poskytovatel 
příjemci neinvestiční účelovou dotaci ve výši 500 000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých. 
Dále na základě usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem ze dne 22. 6. 2016 č. ...../16 
poskytne poskytovatel příjemci neinvestiční účelovou dotaci ve výši 200 000,- Kč, slovy: dvě 
stě tisíc korun českých (dále jen „dotace“). Celková výše poskytnuté dotace pro rok 2016 činí 
700 000,- Kč, slovy: sedm set tisíc korun českých. 
 

3. V souladu s výše uvedenou změnou se článek I. odst. 3 Smlouvy nahrazuje textem: 

Dotaci poskytl poskytovatel příjemci jednorázově ve výši 500 000,- Kč (slovy: pět set tisíc 
korun českých). Druhou část dotace ve výši 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) 
na základě dodatku č. 1 poskytne poskytovatel do 10 pracovních dnů po jeho podpisu a to 
bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy. 

 
 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí dotace č. SML1018293 ze dne 26. 2. 2016 

zůstávají nedotčena. 

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
příjemce a dvě vyhotovení obdrží poskytovatel. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl sepsán 
na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných 
podmínek. 

 
 
V Ústí nad Labem, dne ………………………. 
 
 
 
 

 
 
…...............................................................                    ………….…….............................................                                                
       Statutární město Ústí nad Labem                                   Lidé výtvarnému umění, výtvarné 
              Ing. Věra Nechybová                                                          umění  lidem, o.p.s. 
primátorka Statutárního města Ústí nad Labem                              Mgr. Eva Mráziková                                      

ředitelka 

 
                                                                                                                           


