
čj.: 0337/2019/OSVZ_OddE/1100

DODATEK č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace

čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019,
uzavřený mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 14
se sídlem: Bratří Venclíků 1073/8, 198 21 Praha 9 - Černý Most
zastoupená: Mgr. Radkem Vondrou, starostou městské části Praha 14
IČO: 00231312
bankovní spojení: 9800050998/6000

(dále jen „poskytovatel")

Neposeda, z.ú.
se sídlem: Šimanovská 47, 198 00 Praha 9 - Kyje
zastoupený: Mgr. Janou Hamplovou, ředitelkou
IČO: 69793298
bankovní spojení: 2000725748/2010

(dále jen „příjemce")
(poskytovatel a příjemce společně dále též jako „smluvní strany")

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 30. 7. 2019 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace čj.
0337/2019/OSVZ_OddE/1100 (dále jen „smlouva").
Na základě smlouvy obdržel příjemce od poskytovatele dotaci na projekt „Autobus - indikátor
1532289" (registrační číslo: 1532289). Celková výše dotace činí 200.000,- Kč (po 100.000,- Kč
na rok 2019 i 2020) (dále jen „dotace"). Dne 28. 8. 2019 byla poskytovateli doručena žádost
příjemce (dále jen „žádost"), ve které příjemce žádá o změnu v čerpání rozpočtu poskytnuté
dotace na rok 2019. Požadovaná změna nepředstavuje změnu podstaty projektu ani zásah
do celkové výše přidělené dotace.

S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále jen „dodatek").

I.

1.1 Smluvní strany se dohodly, že příjemce je oprávněn použít dotaci na rok 2019 v souladu
se žádostí, dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

II.
2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany tímto berou na vědomí,
že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv.
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2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden
příjemce.

2.3 Souhlas s uzavřením tohoto dodatku byl dán usnesením Zastupitelstva městské části Praha 14
č. 70/ZMČ/2019 ze dne 17. 12. 2019.

2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy: č. 1 - žádost příjemce
č. 2 - usnesení 70/ZMČ/2019

Poskytovatel: Příjemce:

a 01. 2020
V Praze dne V Praze dne ^.^0^&



S pozdravem

Mgr, Jana Hamplová
ředitelka organizace

Neposeda, z.ú. w^^w.nepQseda.orq infQ@iigpQseci.S.,..ž?5

Neposeda, 2.ú.

11 Neposeda Šimanovská47, 198 00
info<^)nepo5eda,or^, ww%y.nei>oseda,..9rg.

Vážená paní, vážený pane

za naši organizací Neposeda, z.ú. Vás žádám o navýšení položek v
rozpočtu přidělených dotaci v dotačním programu Oblast 1 - sociální a
návazné služby na rok 2019. Jedná se pouze o změnu ve výši
položkového čerpání dotací, vyplývající z reálných potřeb naší organic
zace. Nejedná se o změnu účelu čerpání ani o navýšení celkové výše
přidělených dotací.

Autobus (smlouva č.j.:0337/2019/OSVZ_OddE/110)
Dotace přidělená na rok 2019: 100.000,- Kč

Přehled požadovaných změn:
...........................——

položka Původní schvá Zména celkové
lená výše výše

: 1. Kancelářské a výtvarné Or I.OOOr výtvarné potřeby
potřeby na klub pro klien

ty

1, Pohonné hmoty Or 2,000r Převoz klientů a
materiálu na vý
jezdy, odvoz ma
teriálu na pořá

dané akce

1.2.4, pořízení software Or IS.OOOr zabezpečení
úložiště z důvodu
GDPR, nakoupe
ni licencí Office
365 pro zaměst

_ _
na.n—ce

j

1.2.4. ostatní služby - jiné 0,- 9.818r tisk informačních
materiály

.............. ?
3. Ostatní provozní náklady Or 12 OOOr členství v české

asociaci street-
work, povinné
ručení služební

automobil

Předem děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.



Městská část Praha 14

Zastupitelstvo městské části

Usnesení
6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

konaného dne 17. 12. 2019

č. 70/ZMČ/2019

k uzavření dodatků č, 1 k veřejnoprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/l 100
ze dne 30. 7. 2019, ČJ. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019

a ČJ. 0361/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 19. 7. 2019

Zastupitelstvo městské části Praha 14

I. schvaluje
uzavření dodatků č. 1 k níže uvedeným veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace:

- čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/l 100 ze dne 30. 7. 2019 s organizací Neposeda, z.ú.
IČO 69793298, na projekt Autobus - indikátor 1532289

- čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/l 100 ze dne 30. 7. 2019 s organizací Neposeda, z.ú.
IČO 69793298, na projekt Křižovatka - indikátor 8793414

“ čj. 0361/2019/OSVZ_OddE/l 100 ze dne 19. 7. 2019 s organizací Diakonie Církve
bratrské, IČO 45250855, na službu Centrum denních služeb Černý Most

O. ukládá
Radě městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatků, dle příloh č. 8,9 a 10, k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí
dotace s organizací Neposeda, z. ú., na projekt Autobus - indikátor 1532289, na projekt
Křižovatka - indikátor 8793414 a s organizací Diakonie Církve bratrské na službu
Centrum denních služeb Černý Most

T: 31.1.2020

A

člen 14

Provede: Rada městské části Praha 14
Na vědomí: OSVZ. OŘEŠ


