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 Dodatek č. 1 k DAROVACÍ SMLOUVĚ DBO-18-016-SPP 

 

ŠKODA AUTO a.s. 

se sídlem: tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav 
IČ: 00177041 
DIČ: CZ00177041 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 332, pod spisovou značkou 
Rg. B 332 
zastupují: Ing. Pavel  Hlaváč, vedoucí SP - Plánování lidských zdrojů  
a Ing. Hana  Kurzweilová, vedoucí ST - Komplexní péče o MGMT, Employer Branding 

 
jako „dárce“ na straně jedné 
 
a 
 
Město Mnichovo Hradiště 
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
IČO: 00238309 
DIČ: CZ00238309 
IBAN: CNBACZPP  
SWIFT: CZ42 0710 0000 9400 0471 0181 
číslo účtu: 94-4710181/0710 
název banky a adresa: Česká národní banka 
zastupuje: Mgr. Ondřej Lochman, PhD., starosta města 
 

jako „obdarovaný“ na straně druhé   
 

 
 

uzavírají tento dodatek č. 1 k jejich darovací smlouvě DBO-18-016-SPP uzavřené dne 
19.10.2018. 

 
 

 
 

I. 
 
První odstavec oddílu II. Použití daru ve znění:  
 

„Obdarovaný dar uvedený v článku I. této darovací smlouvy přijímá a zavazuje se jej použít 
do 31.12.2018 a pouze za účelem vymezeným v článku I. této darovací smlouvy. Dárce je 
oprávněn kdykoliv zkontrolovat účel využití daru, k čemuž mu poskytne obdarovaný 

potřebnou součinnost. Na základě žádosti dárce je obdarovaný povinen doložit přehled všech 
svých jednotlivých výdajových položek, na něž byly darované peněžní prostředky použity, 
včetně umožnění obdarovaným dárci nahlédnout do všech účetních dokladů prokazujících 
nákup a uhrazení těchto výdajových položek a umožnění obdarovaným dárci pořídit si kopie 
takových dokladů. Obdarovaný písemně zdokladuje čerpání daru do 15.02.2019.“ 
 

 

 
 
 
se mění a po změně zní: 
 

„Obdarovaný dar uvedený v článku I. této darovací smlouvy přijímá a zavazuje se jej použít 

do 31.07. 2019 a pouze za účelem vymezeným v článku I. této darovací smlouvy. Dárce je 
oprávněn kdykoliv zkontrolovat účel využití daru, k čemuž mu poskytne obdarovaný 
potřebnou součinnost. Na základě žádosti dárce je obdarovaný povinen doložit přehled 
všech svých jednotlivých výdajových položek, na něž byly darované peněžní prostředky 
použity, včetně umožnění obdarovaným dárci nahlédnout do všech účetních dokladů 
prokazujících nákup a uhrazení těchto výdajových položek a umožnění obdarovaným dárci 
pořídit si kopie takových dokladů. Obdarovaný písemně zdokladuje čerpání daru do 

15.09.2019.“ 
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II. 
 

Ostatní části darovací smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změny. 
 
Dne: ……………………………  Dne: …………………………… 

 
Dárce: ŠKODA AUTO a.s. 
 
 

  
Obdarovaný: Město Mnichovo Hradiště 

 
………………………………………………………… 

  
………………………………………………………… 

Ing. Pavel  Hlaváč, 
vedoucí SP - Plánování lidských zdrojů 

 Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D. 
starosta 

 
 

 
………………………………………………………… 

  
 

 
 

Ing. Hana  Kurzweilová, 

vedoucí ST - Komplexní péče o MGMT, 
Employer Branding 

  

 
 


