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KE SMLOUVĚ Č. DOT/61/05/009474/2019 

O POSKYTNUTÍ DOTACE MEZI 

Magistrátem hlavního města Prahy
a

Lípa mateřskou školou 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

Česká národní banka

1.

se sídlem:

zastoupený:

bankovní spojeni:

c. u.:

(dále jen „MHMP"}

Lipa mateřská škola s.r.o.

Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8 

jednatelem Martinem Čermákem 

03 935 591 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

2

se sídlem:

zastoupená:

IC:

c. u.:

(dále jen „subjekt")

I.

Tímto dodatkem se na základě výpisu z obchodního rejstříku č. R2315/2019 ze dne 
14. 3. 2019 a výpisu správního řízení Magistrátu hlavního města Prahy, odboru školství,

1

'f/ti



■E/ádeže a sportu, č.j. MHMP 822591/2019, $pfs. zn. 5-MHMP 611284/2019, ze dne 3. 5.
ve smyslu zákona č. 306/1999 Sb, o poskytováni dotací soukromým školám, 

Wpředškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů {dále jen „zákon"), mění 
' sídlo subjektu takto:

Původní sídlo subjektu: Pod Krejcárkem 975/2,130 00 Praha 3

se mění

Nové sídlo subjektu: Voctářova 2497/18, Libeň, 180 00 Praha 8

i

Ostatní ustanoveni zůstávají v platnosti.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti výtiscích, z nichž MHMP obdrží tři a subjekt dva výtisky.

IV.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. 
Praha.

V.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve 2neni pozdějších předpisů.

V Praze dne 2. 9. 2019
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Li pa mateřská skofa s.r.o.
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