
DODATEK č. 2

ke smlouxč o poskytovz'íní služeb zc (1003121720196. 21119.r(12()4(dálcjcn ..Sn110uva")

Smlux nl stran) :

Městská část Praha l7

se sídlem Praha 17 — Řepy. Žalanského 29151211. PSČ 163 02

1C0 00231223

DIČ (1200231223

zastoupená Mgr. Alenou Kopcjtkox ou. starostkou

(dálejcn .přlicmce")

21

Maternity care s.r.o.

se sídlem Praha 8. Křivenická 450?le PSČ 181 00

IČO 29009022

DIČ (,*/29000022

zastoupená Mgr. Lucií \larkoxou, DiS.jcdnatelkou

bankovní spojení:-číslo účtu:—

zapsauá \' obchodním rejstříku vedeném N'Iěslským soudem \ Praze. splsoxá značka (' 159607

(dále také jen ..poskytox alcl“)

Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

se sídlem Žalanského 291131). Řep). 163 00 Praha 6

IČO: 08082316

D1(Í':Cl08082316

zastoupená: Josefem Dirbákcm. jednatelem

zapsaná \- obchodním rejstříku vedeném Městským soudem \ Prazc. spisová značka (“ 312703

(dále také jen ..provozox alcl")

uzm ímjí tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě



I.

Tímto dodatkem se obsah Smlouvy mění následujícím způsobem:

l. Včlánku IL nadepsaném Doba platnosti smlouvy, se dosavadní text odstavce l vypouští a

nahrazuje se tímto zněním:

„ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou. a to do 30 června 2022. Smlouva/'e účinná dnem zahájení

provozu Sportovního centra Repy. () dni zahájení provoní Sportovního centra Repy bude poskytovatel

příjemcem informován alespoň I4 dní předem. “

2. Nově se tímto dodatkem upravuje a doplňuje text smlouvy v článku V, kdy tento článek se nově

nazývá — Způsoby ukončení smluvního vztahu a doplňuje se o bod 3. v tomto znění:

“Tato smlouva bude rovněž automaticky ukončena dosažením linzltujlnančního plnění ve výši 2 mil. Kč

bez DPH, kterýje nepřekročítelný a kterýje daný : povahy :adáni veřejné zakázky malého rozsahu

„ Provozováníplavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy " :aa'ané dne 1 7. 06. 20] 9, Poskytovatel

je povinen upozornit příjemce a provozovatele na skutečnost, že sefínanční plnění, které v souvislosti

s provozováním plavecké školy v bazénu Sportovního centra Řepy obdržel. blíží limitu 2 mil Kč bez

DPH, a to minimálně 3 měsíce před dosažením tohoto limitu. "

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Podle ustanovení § 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 l7 na svém

86. zasedání dne 23. 06. 2021 usnesením č. 000229l202l

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí příjemce.

4. Tento dodatekje vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních. všechny s platností originálu. Příjemce obdrží

dvě vyhotovení? provozovatel a poskytovatel jedno vyhotovení.

ili "),
V Praze dne ........

 

   

    

    

  
Mgr. Alena opejtkova

starostka

Městská část Praha 17 „

Mgr. Lucie Marková, DiS.

jednatelka

Maternity care s.r.o.

Zdravá Sedmnáct 'a‘, 5

Na Choboté Más/16

lČO: 080 82 3 6

Tel.:

Josef Dírbák

jednatel

Zdravá sedmnáctka s.r.o.



DOLOŽKA

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

že byly splněny podmínky pro platnost právníhqůkonu

v souladu s usnesením RMČ č. 000229/2021 ze dne 23. 06. 2021

  

  

Pověření členové zastupitelstva MC Praha 117
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