
Dodatek č. 4 
VE O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU 
TOULAVÝ AUTOBUS 

(dále Jen .. ~odatektt) 

Smluvn, strany: 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 
Sfdlo: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 
7-Troja 
IČ: 00064459 
Zastoupená: Mgr. Miroslavem Bobkem, 
f edltelem Zoo Praha 
(déle Jen „Zoo Praha") 

a 

Troplcal forest and Rural Development 
Sídlo: BP 5619 Bastos Yaoundé, Kamerun 
Zastoupeni: Manfredem Epanda Atmé 
{dále jen „Partneť') 

uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o 
spolupráci na projektu Toulavý autobus 
uzavrené mezi oběma stranami dne 31, 3. 2016 
(dále jen 11smlouva11), kterým se znAn( smlouvy 
měn( a doplňuje takto: 

I. Pl'edmět dodatku 

1. Předmětem dodatku Je óprava vzájemných 
práv a povinnosti smluvních stran. 

2. Zoo Praha poskytuje tf mto partnerovi 
částku v celkové výši 8 708 366 XAF na 
fungování projektu Toulavý autobus 
v mesfcfch leden až bfezen roku 2019, na 
základě kontrolnlho rozpočtu, který je 
přílohou ě. 1 tohoto Dodatku, a to 
následuJtcfm zpllsobem: 

a) 8 708 366 XAF z veřejné sbírky 
,.Pomáháme jim pfežft". 

J9Jj,t{jl 

Avenant n°4 
AU CONTRAT DE LA COOP~RATION OANS LE 

CADRE DU PROJET DU uBUS AMBULANT" 

(cl-apres »I' Avenant") 

Les slgnatalres: 

Jardln zoologlqua de Praaua 
Slěge : U Trojského zámku 120/3, 17100 Praha 
7-Troja 
N• ďidentlficatlon 00064459 
Représenté par Mgr. Miroslav Bobek, Dlrecteur 
(ct-apres #Zoo de Prague") 

et 

Troplcal forest and Rural Davelapment 
Slěge: BP 5619 Vaoundé, Cameroun 
Représenté: Manfredem Epanda Almé 
{cl-apres „Partenalre") 

ont conclu cet Avenant au Contrat de 
coopératlon dans le cadre du projet du "Bus 
ambulant" entre les deux partles le 31. 3. 2016 
(cl-apres „le Contrať'), qul modifie et complěte 
le Contrat comme suit: 

I. L1objet de l'Avenant 

1. L'objet de l'avenant est ťajustement des 
obligatlons et des drolts des deux partles. 

2. "-i-&o de Prague met a dlsposltlon de son 
(/{pa~énalre une somme de 8 708 366 XAF 
-~·,;pout le fonctlonnement du projet du Bus 
' 'ambulant p~dant les mols de Janvler 

jusqµ'au mars 2019, comme lndlqué 
dans le budget de référence cl-Jolnt n"l 
de cet avenant, et cela de manlěre 
sulvante: 

b) 8 708 366 XAF de la collecte 
publlque uNous les aldons ~ 
survivre". 
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3. Částka dle článku I. odst. 2 p!sm. a) tohoto 
dodatku bude poskytnuta na bankovní účet 
Partnera uvedený v článku I. odst. 4 tohoto 
Dodatku, a to do 10 dnQ ode dne podpisu 
tohoto Dodatku. 

4. Bankovní spojení Partnera: 
Kód banky: 10001 
Pobočka: Agence de Vaoundé 
Kód poboč 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT· 

S. Partner podá Zoo Praha písemnou zprávu o 
využití výše uvedených finančních 
prostfedkO nejpozději do 30. 5. 2019. 
Součásti zprávy bude kontrolnl rozpočet 
doplněný o skutečné čerpání prostredkCI. 
Zoo Praha sl vyhrazuje právo vyžádat kopie 
dokladO prokazujfd skutečné čerpáni 
prostfedkO. 

6. Partner se zavazuje vrátit nejpozději do 15. 
6. 2019 nevyčerpanou část poskytnutých 
flnančnfch prostfedk0. 

7. Bankovnf spojení Zoo Praha: 

Komerčnl banka, a.s. 
Kód banky: 0100 
č. Ílčtu: 

IBAN: 

3. La somme lndlquée dans l'artlcle I. §2 
lettre a) de cet Avenant va ětre versée sur 
le compte bancalre du Partenalre lndlqué 
dans J'artlcle I. §4 de cet Anvenent, et 
cela dans les 10 jours sulvant la slgnature 
de cet Avenant 

4. 

S. Le Partenalre va soumettre un rapport 
écrlt de ť utlllsatlon des moyens 
flnanclers ci-dessus et cela au plus tard le 
30. S. 2019. Le rapport va ětre 

accompagné ďun budset réel de 
ťutlllsatlon des moyens. Le Zoo de 
Prague exlge la possibllté de demander 
les coples de re~us qul prouvent la réelle 
utlllsatlons de ces moyens. 

6. Le Partenalre s· engage li rendre au plus 
tard le 15. 6. 2019 la somme non utlllsée 
des moyens mis li dlsposltlon. 

7. Coordonnées bancalres de Zoo de 
Prague: 

Komerční banka, a.s. 
Code de la banque: 0100 
N• de com te: 
IBAN 



li. Závirečn, ujednání 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem 
Jeho podepsání posledn( smluvn( stranou 
a účinnosti dnem Jeho zveleJněnf 

v registru smluv. 

2. Tento dodatek má 2 strany, Je vyhotoven 
ve čtylech výtlscf ch, z nlchf kaidý má 
platnost originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrf( dvě vyhotovenf. 

V ... f.YP.J.~ ........... dne •. ;1: .. 1:.1.!t'!.f 

gr. Miroslav Bobek, ledltel 

Zooloslcká zahrada hl. m. Prahy 

li. Les flnallt4s 

1. Cet Avenant est valable děs sa slgnature 
par la demlěre partie et prend effet 
lmmédlat des sa publlcatlon dans le 
Registre des Contrats publlcs. 

2. Cet Avenant comprend 2 pages et exlste 
en 4 exemplalres dont chacun a la valeur 
de l'orlgtnal. Chaque partie des 
slgnatalres obtlendra 2 exemplalres. 



BUDGET 2019 (asi) 1 Mefou 1 Mefcu 

Rozpočet Provoz TA 2019 (asi) 

300000 
50000 50000 
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