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PAR — Zájmové sdružení právnických osob

dotčených provozem letiště Praha—Ruzyně

zastoupené: předsedou lng. Vladimírem Vytiskou

se sídlem: Velvarská 100, 252 62 Horoměřice

bankovní spojení:

|Č170892245

(dále jen „dárce“)

a

Městská část Praha 17

zastoupená: starostkou, PhDr. Jitkou Synkovou

se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 — Řepy

bankovní spojení:19-2000700399/0800

IC: 00231223

(dále jen „obdarovaný“)

Uzavřeli níže

DODATEK č. 2

K DAROVACÍ SMLOUVĚ č 2020/0047

(dále jen „smlouva“)

Preambule „

Dárce obdržel v roce 2019 peněžitý dar od Letiště Praha, a.s., IC: 28244532.

Dárce dále redistribuuje část výše uvedeného daru, a to na rozšiřování vzdělanosti i celkového

rozhledu dětí prostřednictvím podpory výuky cizích jazyků na základních školách, s tím, že

tato redistribuce se děje prostřednictvím daru vybraným základním školám, obcím a městským

částem, dle smlouvy s Letištěm.

|. Předmět dodatku

1. Vzhledem ksituaci spandemií COVlD-19 bylo po dohodě s Letištěm domluveno

oběma smluvními stranami, že příspěvek na jazykovou podporu pro šk. rok 2019/20

bude možné vyčerpat ve školním roce 2020/2021 na:

on-line výuku rodilým mluvčím

nákup učebnic žákům a pedagogům používaných k výuce jazyků

pořízení aplikací/licencí na cizojazyčné programy pro využití ve výuce

- nákup doplňkových učebních materiálů (např.: nákup slovníků, cizojazyčná

literatura pro procvičování jazyka, nákup cizojazyčných poslechových CD)
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2. Příspěvek je nutné vyčerpat do konce školního roku, tj. do 30.6.2021 společně se

1 .

zpracováním vyúčtování a doložení příslušných dokumentů, dle smlouvy o jazykově

podpoře. Nedočerpané prostředky bude nutné vrátit na účet sdružení PAR nejpozději

do 31.7.2021.

Vnávaznosti na tuto skutečnost se mění v čl. 2 odst. 2.4 darovací smlouvy datum

vyúčtování a vrácení nevyčerpaných prostředků a článek nově zní takto:

2.4. „Obdarovaný vsouladu se zněním dodatku č. 1 smlouvy převede zbylou

nedočerpanou částku k čerpání do školního roku 2020/2021 , Obdarovaný se

zavazuje, že nejpozději do 30. 06, 2021 zašle zprávu o naložení s finančním

darem, včetně jeho vyúčtování, tedy prokazatelně doloží, zda byl dar použit na

Účel stanovený výše v této smlouvě, a to kopiemi účetních dokladu a právních

dokumentů (zejmena fakturami, smlouvami, objednávkami, bankovními výpisy.

pobyt. deníky, apod.) a fotodokumentaci Pokud obdarovaný tuto svoji

povinnost nesplní, je povinen neprodleně, nejpozději do 31.07.2021 vratit dárci

dar, resp. jeho část formou bezhotovostního převodu na bankovní Účet dárce

uvedený v záhlaví teto Smlouvy, a to ve výši, jejiž použití nebyl schopen dárci

řadně doložit či vtom rozsahu, vjakém byl dar použit v rozporu s čl. 22 této

smlouvy

ll. Závěrečná ustanoveni

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, především občanským

zákoníkem.

Dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných stejnopisech, z nichž dárce i obdarovaný

obdrží po jednom. jedno vyhotovení bude pro dokladování Letišti.

Smluvní strany prohlaŠUji, že tento dodatek uzavřely po vzájemném srozumitelne'm

projednání a že odpovídá jejich vzájemně vážně a svobodné vuli, což potvrzují svými

podpisy,

Association of Village; Around Ruzyne Airport
„ur ,
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4. Podle ustanoveni § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada

městské části Praha 17 na svém 82. zasedání dne 12. 05. 2021, usnesením

č. Us RMC000169/2021.

V Úněticích, dne

dárce obdarovaný

 

DOLOŽKA

  

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000 Sb. v platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMČ 000169/2021 ze dne 12.05. 2021

VPr . 25, Učí 2021
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