
            

Zastupitelstvo města Mikulov                10. 
 _________________________________________________________________________________ 

 
 
Materiál pro jednání zastupitelstva města  
konaného dne 16.09.2020 
 

 
Bod programu: Dodatek č. 1 ke Smlouvě SML2000090_DDM 
 
 
 
Příloha:                                                                                                                                                                                                                                                                                
Důvodová zpráva  
Žádost změnu smlouvy 
Smlouva č. SML2000090 
Návrh Dodatku č. 1 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje/neschvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SML2000090 s příjemcem 
Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace, Svobody 241/6, Mikulov  dle 
předloženého znění. 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
Mgr. Dmitrievová 
 
Datum: 07.09.2020 
 

Ing. Klanicová 
vedoucí finančního odboru 
Datum: 07.09.2020 

Rostislav Koštial 
starosta města 
Datum: 07.09.2020 
 
 

              



Město Mikulov, se sídlem Městský úřad Mikulov, Náměstí 1, 692 20 
Finanční odbor 
 
Zastupitelstvo města  
 
Důvodová zpráva k bodu č. 10 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

SML2000090_DDM 
 
Finanční odbor předkládá zastupitelstvu města žádost změnu smlouvy č. 2000090 ze 
dne 19.06.2020, kterou projednala RM na svém jednání 24.08.2020. 
 
Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace žádá o změnu smlouvy č. 
SML2000090 ze dne 19.06.2020 na taneční soutěže. 
 
Žadatel informuje poskytovatele dotace, že z důvodu pandemie COVID-19 byly 
soutěže pozastaveny a nové termíny jsou stanoveny na 26.09.2020 a 17.10.2020. 
 
Finanční odbor navrhuje dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt 
nejpozději do 31.10.2020 a předložit závěrečné vyúčtování nejpozději do 31.12.2020. 
 
 
 
 
 
Návrh na usnesení: 
ZM schvaluje/neschvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. SML2000090 s příjemcem 
Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace, Svobody 241/6, Mikulov  dle 
předloženého znění. 
 
 
 
 
 
 
V Mikulově 07.09.2020 
Zpracovala: Dmitrievová 
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Dodatek č. 1 ke  Smlouvě  č. SML2000090 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

1. Město Mikulov 
se sídlem:  Náměstí 1, 692 20 Mikulov 
zastoupen:  Rostislavem Koštialem, starostou města 
IČ:   7000283347 
DIČ:  CZ 00283347 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mikulov číslo účtu: 19-2033060287/0100 

(dále jen „poskytovatel“) 

 
a 

 
2. Dům dětí a mládeže Mikulov, příspěvková organizace 

se sídlem:  Svobody 241/6, 692 01 Mikulov 
zastoupen:  Mgr. Alenou Židelovou, tel.: 723 441 495 
IČ:    605 75 905  
DIČ:  (má-li) 
bankovní spojení:  21239651/0100 

(dále jen „příjemce“) 
 

II. 

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. SML2000090 o 
poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov uzavřené dne 19.06.2020  následovně: 

V článku V. „Závazky smluvních stran“  se dosavadní text v odstavci  3. plně nahrazuje 
novým textem: 
        c)      dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 10. 2020.  

V článku V. „Závazky smluvních stran“  se dosavadní text v odstavci 3. plně nahrazuje 
novým textem: 
 f)      předložit poskytovateli na předepsaném formuláři závěrečné vyúčtování celého  

       realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. 
       d) zákona č. 250/2000 Sb., včetně 

- závěrečné zprávy jako slovního popisu realizace projektu s uvedením jeho výstupů 
a celkového zhodnocení včetně naplnění indikátoru naplnění účelu projektu, pokud  
byl stanoven, 

- seznamu účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu včetně 
uvedení obsahu jednotlivých účetních dokladů, 

- kopií účetních dokladů týkajících se projektu včetně dokladů o jejich úhradě  
- fotodokumentaci akce včetně povinné publicity (umístění loga Města Mikulov), 
- přehledu financování akce, 
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nejpozději do 31. 12. 2020 Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli 
dnem podáním na podatelně městského úřadu Mikulov. Příjemce je povinen současně zaslat 
vyúčtování elektronicky na e-mailovou adresu : dotace@mikulov.cz. 

 

V článku VI. „Uznatelný náklad“  se dosavadní text v odstavci 1. plně nahrazuje novým 
textem: 

a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 
do 31. 12. 2020 (pro úhradu osobních nákladů se uplatní pravidla obsažená v Dotačním 
programu. 

 

III. 
Závěrečné ustanovení 

 
 

1. Tento dodatek je účinný dnem jeho uzavření. 
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom výtisku pro každou smluvní stranu. 
3. Smluvní strany svými podpisy stvrzují, že se dohodly na celém obsahu tohoto Dodatku č. 1 

Smlouvy č. SML2000090 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov. 
 

 
V Mikulově  dne   V Mikulově  dne  

  
 
 
 
  
  ………………………………………  ....................................................... 

za příjemce                                                                           za poskytovatele      
 
 
 
 
 
 
 

Doložka platnosti dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v pl.zn. 
 
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 56/2015 byl schválen Zastupitelstvem města Mikulov v souladu 
s ust. § 85 písm. j) uvedeného zákona o obcích 16.09.2020. 
 
 
 
 
V Mikulově 17.09.2020 
 
        …………………………….................. 
         Rostislav Koštial, starosta města 

 
 

 

 
 

mailto:dotace@mikulov.cz
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