
Dodatek č. 1  
ke SMLOUVĚ č. SMF/9/2016 

O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA 
- PODPORA DE MINIMIS - 

 
Smlouva č.: SMF/9/2016 

 
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 
 

KINO VESMÍR 
 

se sídlem: Hurdálkova 147, 547 01 Náchod 

jednající/zástupce: Zdeněk Duba, ředitel 

IČO: 00857866 

bankovní spojení:  

č. účtu:   

 
 (dále též jako „Příjemce“) 
 
uzavírají tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva č. SMF/9/2016 uzavřená mezi 
Poskytovatelem a Příjemcem dne 11.1.2016, takto: 
 
1) Bod 7. článku I. nově zní:   
 

7. Poskytovatel prohlašuje, že poskytnutí dotace podle této smlouvy je poskytnutím 
podpory de minimis ve  výši 1 577 000,- Kč ve smyslu nařízení Komise (EU) č. 
1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na podporu de minimis (publikováno v Úředním věstníku EU, dne 24. 
12. 2013, v částce L 352). Za den poskytnutí podpory de minimis podle této smlouvy 
se považuje den, kdy tato smlouva nabude účinnosti. 



2)  Body 1. a 2. článku II.  nově znějí: 

1. Příjemci je poskytována neinvestiční dotace ve výši 1 577 000,- Kč.  

(slovy – Jedenmilionpětsetsedmdestáttisíckorunčeských -) na účel dle článku I. odst. 
1. této smlouvy.  

2. Poskytovatel se zavazuje poukazovat měsíčně alikvotní výši 1/12 z 1 577 000,- Kč vždy do 
25. kalendářního dne v měsíci roku 2016 bankovním převodem na účet Příjemce uvedený 
v záhlaví smlouvy, a to v období roku 2016. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy č. SMF/9/2016 ze dne 11.1.2016 se nemění a zůstávají 
v platnosti. 
 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

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

Poskytnutí této dotace a uzavření tohoto dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo města 
Náchoda na svém 11. zasedání konaném dne 14.3.2016 usnesením č. III.n/. 

 

 

 

 

V Náchodě dne 1.4.2016                                            V Náchodě dne 1.4.2016 
 
 
 
 
……………………………………………….….   ………………………………………..……… 
Poskytovatel        Příjemce  
Město Náchod      Kino Vesmír     
zast. starostou Janem Birke     zast. Zdeňkem Dubou, ředitelem 

 
  


