
 

DODATEK č. 1 
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Toužim v roce 2021 (dále 

jen smlouva 
 
 
 

Smlouva se uzavírá: 
 
město Toužim 
Sídlo:    Sídliště 428, 364 01 Toužim 
IČ:    00255076 
DIČ:    CZ00255076 
Zastoupen:   Alexandr Žák, starosta města 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Toužim 
Číslo účtu:   2844338/0300 
 
(dále jen poskytovatel 
 
a 
 
Sportovní klub Toužim, z.s. 
Sídlo:    Školní 492, 364 01 Toužim 
IČ:    47696176 
Zastoupen: Ing. Josef Bartáček, předseda spolku  
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Toužim  
Číslo účtu:   125009121/0300 
(dále jen příjemce) 
 
(společně jako smluvní strany) 
 
 
uzavírají tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Toužim v roce 2021 ze dne 03.05.2021, ev. č. 7/2021. 
 
 

Článek I. 
 

 
1. Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2021 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace. 

Jelikož příjemce podal žádost o změnu účelu poskytnuté dotace, dochází k uzavření 
tohoto dodatku. Změna účelu dotace způsobuje změny původní smlouvy, které jsou 
popsány v článku II.  
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Článek II. 
Změna smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 2. čl. II účel poskytnuté dotace mění a zní  
takto:  
Dotace se poskytuje výhradně na účel zabezpečení sportovní pohybové a tělovýchovné 
činnosti dětí, mládeže a dospělých v rámci provozování a organizování kopané, konkrétně 
na: 
 
- zajištění dopravy, přepravy osob 
- pronájmy 
- startovné a odměny rozhodčích 
- náklady na vybavení šatny (šatnové skříňky) 
- náklady na materiál a vybavení a sportovní potřeby: dresy, míče, stulpny, teplákové 

soupravy a bundy, brankářské rukavice, sportovní lahve, slalomové tyče, švihadla, 
praporky, vytyčovací mety, barvy na lajnování hřišť a lékárničky 
 

 
Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a dva 
poskytovatel. 
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran 
 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Žádost o změnu využití dotace ze dne 
20.09.2021. 

 
4. Zastupitelstvo města Toužim schválilo na svém zasedání č. 5 konané dne 11. listopadu 

2021, usnesením č. 10/5/2021, změnu účelu Veřejnoprávní smlouvy č. 7/2021 ze dne 
03.05.2021. 
O uzavření Dodatku č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 7/2021 rozhodlo Zastupitelstvo města 
Toužim usnesením č. 10/5/2021 ze dne11. listopadu 2021. 

 
 
 
V Toužimi       
 
 
poskytovatel 
 
 
 
V Toužimi   
 
 
příjemce 


