
Dodatek Č.1
ke

Smlouvě o spolupráci a součinnosti při realizaci projektu
,,Škola v přírodě" Č. 2018/OŠK/1243

uzavřené dne ll. 9. 2018, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, IČ 00063941 zastoupená Renatou
Chmelovou, starostkou; ke smluvnímu jednání je oprávněna pověřená
zastupováním vedoucí odboru školství na straně jedné
(dále jen ,,MČ Praha 10")
a
Základní škola, Praha 10, U Vršovického nádraží 1/950, se sídlem 101 00 Praha 10, U Vršovického
nádraží 1/950, lČ 65993284, jednající ředitelkou Mgr. Janou Frojdovou na straně druhé
(dále jen ,,Škola")
a
Společnost PRAHA 10 - Rekreace, a. s., se sídlem Vršovická 1429/68, Praha 10, IČ 28213963,
zastoupená Ing. Petrem Maňasem, jediným členem představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 13417 na straně třetí (dále jen ,,společnost Rekreace")

I.
Úvodní ustanovení

1.1 MČ Praha 10 a společnost Rekreace uzavřely dne 23. 12. 2010 Smlouvu o poskytování služeb
a následně k ní tři dodatky, přičemž v aktuálním znění stanoví cenu za obsazené lůžko na den ve
výši 430 KČ, což je třeba povýšit o platnou sazbu DPH.

1.2 Smluvní strany uzavřely dne 14. 9. 2018 Smlouvu o spolupráci a součinnosti při realizaci projektu
,,Škola v přírodě" (dále jen ,,Smlouva"). Tato Smlouva stanovila výši neinvestičního příspěvku
430 kč (spolu s dph) na každý den pobytu jednoho žáka nebo pedagoga Školy.

1.3 Smluvní strany mají za to, že výše částek by měla být sjednocena, a tudíž přistupují k uzavření
tohoto Dodatku č. l ke Smlouvě.

II.
Předmět Dodatku - změna ČI. VI. bodu 1 a bodu 12. a 14.

2.1 Ve větě druhé článku VI., bodu l Smlouvy se mění obsah závorky za částkou 430, 00 Kč ve
smyslu, že tato neobsahuje daň z přidané hodnoty, o kterou bude dle platné sazby v době plnění
navýšena. Tudíž druhá věta článku VI., bodu l Smlouvy se nahrazuje větou o následujícím znění:
,,l. Za zajištěnípobytu ve ,,Škole v přírodě" {j. za poskylnutíplněníde/ínovaných v ČI. V. odst. 2,
bod 2.3, 2.4 a 2.5 náleží společnosti Rekreace cena stanovená následovně."

Cena za ubytování a stravu žáků a pedagogů na škole v přírodě činí 495,00 KČ včetně DPH
hrazených z neinvestičního příspěvku MČ Praha 10 a bude společnostíRekreace účtována ve výši
dle skutečného poČtu žáků a pedagogů a dnů pobytu."

2.2 V Příloze ke Smlouvě se mění bod B. l. a C. l. o specifikaci potřeby připočíst DPH dle platné
sazby a o upřesnění poznámky o Horském hotelu v bodě 14, tj. původní bod B. l. se nahrazuje
následující větou:

,, l. Zúčtovatelnýpříspěvek na pobyt žáků a pedagogů (ubytovánĹ° strava) na škole v přírodě.'
495 KČ včetně DPHna každý den pobytujednoho žáka nebo pedagoga Školy"



a bod C. l. se nahrazuje následující včtou:

,, l. Zúčtovatelnýpříspěveknapobytžáků apedagogů Školy (ubytování,' strava) naškole v přírodě
mimo Horský hotel na Černé hoře
495 KČ včetně DPHna každý den pobytujednoho žáka nebo pedagoga Školy".

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

III.
ZávěreČná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu vŠemi smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí mč Praha 10.

3.2 Tento Dodatek č. l je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž MČ Praha 10 obdrží dva stejnopisy
a ostatní smluvní strany po jednom.

3.3 Tento Dodatek č. l je nedílnou součástí Smlouvy a tvoří s ní jeden celek.
3.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly a že byl

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za
zjevně nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy pod tímto
Dodatkem č. l.

V Praze dne Z/Ĺ". É. 2019
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Mě á část Pralja 10,, "

v p,,,, d,, ,P:..2019

Základní škola
U Vršovického nádraží 1/950

101 00 Praha 1,0
'Č'

ZákkdníšŔola, Praha 10,
U Vršovického nádraží 1/950,
Mgr. Jana Frojdová

V Praze dne 9.E.b,.2019
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PRAHA10 - Rekrea a.s.,
Ing. Petr Maňas


