DODATEK č. 2
k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace
č. 130/17
Účastníci, kterými jsou
Město Trutnov, IČ 00278360, Slovanské náměstí 165, Trutnov,
zastoupené starostou panem Mgr. Ivanem Adamcem, na straně jedné jako poskytovatel,
a
Trutnov trails, z.s., IČ 02931788, Lhotecká 567, 541 01 Trutnov,
číslo b.ú.: xxxxxxxxxx,
zastoupený předsedou rady panem Janem Rejlem a členem rady panem Matějem Kuřem, na
straně druhé jako příjemce,
uzavírají podle zákonů č. 128/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. ve zněních pozdějších předpisů
(podpůrně též podle Občanského zákoníku) dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 130/17 (dále jen Smlouva) takto:
I.
Tento dodatek mění článek 1. písm. c) a d) a článek 6. Smlouvy, a to účel, dobu čerpání a vyúčtování dotace dle Smlouvy takto:
článek 1. písm.
c) Dotace je v souladu s § 10a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. poskytována na:
- na účel určený žadatelem v individuálně podané žádosti ze dne 12.05.2017, tj. na částečnou úhradu výdajů spojených s výstavbou nových tratí pro horská kola v Trutnově a
jeho okolí, údržbou, provozem a dokončením stávajících tratí v letech 2017 a 2018
(úhrada výdajů souvisejících s prováděním zemních prací, nákupem materiálu, nářadí a
pohonných hmot) a provozem trailcentra v letech 2017 a 2018.
článek 1. písm.
d) Dotace bude čerpána nejpozději do 31.12.2018.
článek 6. Smlouvy
Příjemce je povinen předat městu Trutnov (prostřednictvím Odboru finančního MěÚ)
vyúčtování poskytnuté dotace spolu s kopiemi účetních dokladů nejpozději do
31.03.2019.

Změnu účelu, doby čerpání dotace, vyúčtování dotace a uzavření tohoto dodatku schválilo
Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání dne 25.06.2018 svým usnesením č.
ZM_2018-94/3.
II.
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
III.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou stranu.

V Trutnově dne 17.08.2018

…………………………………
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec
starosta

…………………………………
Trutnov trails, z.s.
Matěj Kuře
člen rady
…………………………………
Trutnov trails, z.s
Jan Rejl
předseda rady

