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Dodatek č. 1  

ke SMLOUVĚ č. SMF/159/2017 
O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA 

 
 

Smlouva č.: SMF/159/2017 

kterou v souladu s ustanovením § 159  a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění, s ustanovením § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  
a v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely tyto 

smluvní strany: 
 

Město Náchod 

 

se sídlem: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 

jednající/zástupce: Jan Birke, starosta 

IČO: 00272868 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Náchod 

č. účtu:  222551/0100 

(dále též jako „Poskytovatel“) 

a 

 

 

manželé 
paní Lenka Vlášková, DiS., nar. 1976, bytem Náchod, 
a pan Jindřich Vlášek, nar. 1981, bytem Náchod; 
 

bankovní spojení (nové): xxxxxxxxxx 

č. účtu (nové):  xxxxxxxxxx 

 (oba dále též jako „Příjemci“) 
 

 

 
Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění smlouva č. SMF/159/2017 uzavřená 
mezi Poskytovatelem a Příjemci dne 23.11.2017, takto: 
 
Číslo bankovního účtu Příjemců pro poukázání poskytnuté dotace bylo změněno na 
xxxxxxxxxxxxxx tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku č. 1. 

 
Ostatní ustanovení smlouvy č. SMF/159/2017 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Náchoda ze 
dne 23.11.2017 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
Tento Dodatek č. 1 je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž tři jsou určeny pro Poskytovatele a po 
jednom pro každého z Příjemců. 
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Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 řádně seznámily, že byl tento 
Dodatek č. 1 sepsán dle jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a na 
důkaz tohoto k němu připojují níže své podpisy. 
 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1 před účinností tohoto Dodatku č. 1 se 
považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto 
Dodatkem č. 1. 
 

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů: 

O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodlo Zastupitelstvo města Náchoda na svém 24. zasedání 
konaném dne 11.12.2017 usnesením č. II.r/. 
 

 

 

V Náchodě dne 15.12.2017                                        V Náchodě dne 15.12.2017 
 

 

 

 

 

 

 

…………………………….     ………………………….. 
Poskytovatel        Příjemce  

Město Náchod  Lenka Vlášková, DiS.   

zast. starostou Janem Birke  
 
 
       ……………………………………………………  
       Jindřich Vlášek 
 
  


