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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytování terénní Služby pro děti a mládež

č. SML-2016-10044
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Proxima Sociale, o.p.S. 'š š 3 'ˇ

Se Sídlem: Rakovske'ho 3138/2, 143 OO Praha 4 - Modřany -ˇej e š _É N
IČ; 49625624 3
DIČ: CZ 49625624 z; 3 _zj 3
Zastoupené: Ing. Ivem Kačabou, ředitelem

J 'F Š Ě i,
číslo účtu: i Ž ł Š
(dále jen „poskytovatel“) '° à i'

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 poskytování terénní služby pro děti a mládež
č. SML-2016-10044 uzavřené podle § 1746 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne

13.4.2016 (dálejen „Smlouva“):

I.
Uvodní ustanovení

1. Dne 13.4.2016 byla mezi klientem a poskytovatelem uzavřena Smlouva O poskytování
terénní Služby pro děti a mládež č. SML-2016-10044, jejímž předmětem je poskytování
terénní služby poskytovatelem pro děti a mládež ve věku 11 _ 19 let, které Vedou rizikový
Způsob života nebo jsou tímto Způsobem života Ohrožení.

2. Uvedené smluvní strany Se v souladu S čl. VII. (Závěrečná ustanovení) Odst. 1. Smlouvy
' dohodly na změně výše Specifikované Smlouvy následovně:

II.
Předmět dodatku

1. V článku III. (Práva a povinností poskytovatele) OdSt. 3 smlouvy Se Stávající text v bodech
a) a b) mění takto:

e) Be. Teze Mešeeeve, eeneflz_
b) Anastasia Skofobogawvafl mikÚ

,Meg-__.wr..
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a doplňuje Se bod c):

2. V článku V. (Doba trvání Smlouvy) odSt. l. Smlouvy se Stávající text nahrazuje následujícím:

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.20l7.

3. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a Zůstávají V platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

l. Poskytovatel bere na vědomí, že MČ Praha 15, jako klient, je Subjektem, na něhož Se
vztahuje uveřejňovací povinnost podle Zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv (dále jen
„Zákon O registru smluv“) ,a Že tento dodatek bude Spolu se smlouvou uveřejněn v registru
smluv v souladu se Zákonem O registru smluv.

2. Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku a smlouvy v registru Smluv Zajistí
klient, tj . MC Praha 15.

3. Tento dodatek nabývá platností dnem podpisu Smluvními Stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech S platností originálu, Z nichž tři Obdrží
klient a jeden poskytovatel.

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich
pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek.

, _ g j, /, / ,V Praze dne .Ť...........''.°..`./. V Praze dne ........

Za klienta: Za poskytovatele:

MUDr. Jana Trkøvá V, ...Ingziynlíančabažmb
na základě Zmocnění k podpisu ředitel Proxima Sociale, O.p.S.

dodatku ke smlouvě dle usnesení
RMČ Praha 15 č. R-924A ,.._\ Proxšma Sflacăatfla O.p.5„
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