
MHMPP08EXBVE
STEJNOPIS Č. L

DODATEK Č 1 KE SMLOUVĚ 

Č. DOT/61/05/009489/2019 

O ZVÝŠENÍ DOTACE MEZI 

Magistrátem hlavního města Prahy
a

Soukromou střední odbornou školou START, s.r.o. 

NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Smluvní strany:

Magistrát hlavního města Prahy 

Mariánské náměstí 2,110 00 Praha 1

Mgr. Lenkou Němcovou, ředitelkou odboru školství, mládeže a sportu, 
Magistrátu hlavního města Prahy

bankovní spojení: Česká národní banka

20095-1119011/0710

1.
se sídlem:

zastoupený:

č. ú.:

(dále jen „MHMP")

2. Soukromá střední odborná Škola START, s.r.o. 

Dygrýnova 1006/21, Černý Most, 198 00 Praha 9 

jednatelkou Mgr. Janou Novotnou 

63 672 359

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

102939166/0300

se sídlem:

zastoupená:

IČO:

č. ú.:

(dále jen „subjekt")

1



I.
Tímto dodatkemKarmelitská 529/^Malá StranJ*rr02h0dnutí Ministerst^ 

ve smyslu zákona č. 306/1999 Sb. 
školským zařízením,

školství, mládeže a tělovýchovy, 
118 12 Praha 1, č. j. MSMT-28155/2019-3 ze dne 26.

o poskytování dotací soukromým školám
ve zněm pozdějších předpisů, mění sídlo subjektu takto:

8. 2019 
předškolním a

Původní sídlo subjektu: Chvaletická 918/3, Hloubětín, 

Nové sídlo subjektu:
198 00 Praha 9 

Dygrýnova 1006/21, Černý Most, 198 00 Praha 9

Ostatní ustanovení zůstávají bez změny

III.
Tento dodatek se vyhotovuje v pěti výtiscích, z nichž MHMP obdrží tři

c 340/201sTy f-Sjed,náVají’ ^ UVeře)něn',oh°to dodatku 
c. 340/2015 Sb., o zvláštních |
smluv a o registru smluv (zákon

a subjekt dva výtisky.
nnHmf ...... v registru smluv dle zákona
podmínkách účinnosti některých smluv,
| o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

uveřejňování těchto

IV.
uveřeiněnítétn UŽ?* P'atn°S,i d"em podpisu obou mluvních stran 
uverejnem teto smlouvy v registru smluv v souladu se
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

a účinnosti dnem 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

a o registru smluv (zákon

V Praze dne

12 -09- 2019
Soukromá střední 

odborná škola START. < 
Dygrýnova 1006/21

198 OO Praha 9 - Černý Most 
IČ:63672359

s.r.o.

za HMP
za subjekt
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