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Stejnopis č.:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí voucheru

č. smlouvy DOT 53/03/03/001832/2020, ze dne 4. 2. 2021 (dále jen „Dodatek" a „Smlouva"'

I.
Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2/2,110 00 Praha 1

Ing. Vojtěchem Žabkou, ředitelem odboru projektového řízení 
Magistrátu hl. m. Prahy

00064581

zastoupené:

IČO:

DIČ: CZ00064581

(dále jen „Poskytovatel dotace")

a

Tilian, s.r.o.
zapsaná: C 302927 vedená u soudu Městský soud v Praze

se sídlem: Přízova 285/3 Trnitá, 602 00 Brno

zastoupená:

IČO: 07548931

(dále jen „Příjemce")

(společné dále jen „Smluvní strany")
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II.
Předmět tohoto Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní číslo účtu: 000000-1142237008/2700 Příjemce 
uvedené v záhlaví Smlouvy se mění a nahrazuje novým číslem účtu Příjemce:: IBAN CZ94 
6700 0001 0711 9971 1102. Současně se v záhlaví Smlouvy mění u Příjemce i uvedené 
bankovní spojení, a to z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. na Všeobecná 
úvěrová banka, a.s

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Účinnosti 

nabývá Dodatek zveřejněním 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).
2. Příjemce výslovně souhlasí, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv 

(CES), vedené Poskytovatelem dotace, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 

o smluvních stranách tohoto Dodatku, předmětu tohoto Dodatku, číselném označení 
tohoto Dodatku, datu jeho podpisu a obsahuje rovněž plný text tohoto Dodatku. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek.
3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž tři (3) jsou určena pro 

Poskytovatele dotace a jedno (1) pro Příjemce.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, 

jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by 

tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto 
Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené 
při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednán v rozporu se 

zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto Dodatku odpovídají 
skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 12. 7. 2021 V Praze dne: 12. 7. 2021

Poskytovatel dotace Příjemce 
Tilian, s.r.o.

ředitel odboru projektového řízení MHMP
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TILIAN
WOOD DIVISIONZVOIMPEX

PLNÁ MOC

Obchodní společnost Tllian, s.r.o., se sídlem: Přízova 285/3, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika a 
s provozovnou: Pernerova 676/51, Praha 8 - Karlín, 186 00, Česká republika, spisová značka C 302927 
vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 07548931, zastoupená Jednatelem společnosti:

esl
republika (dále jen „zmocnitel")

zmocňuje

:a, (dále jen „zmocněnec")

k tomu, aby ji v plném rozsahu zastupoval pro celé řízení ohledně Smlouvy o poskytnuti voucheru 
s Hlavním městem Praha (PRAŽSKÝ VOUCHER NA INOVAČNÍ PROJEKTY-VÝZVA č. 4, OPERAČNÍ PROGRAM 
PRAHA - PÓL RŮSTU ČR), a taky k podpisu této Smlouvy o poskytnutí voucheru s Hlavním městem Praha.

Zmocněnec je oprávněn zejména k podání jakýchkoliv návrhů a vyjádřeni, přijímání a doručování 
písemnosti nahlížení do spisu a Činění opisů a výpisů, podepisování jakýchkoliv listin, jakož i podávání 
řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí správního orgánu, a případně činění 
.akýchkoliv dalších úkonů, které jsou nezbytné, a to vše ve stejném rozsahu, v jakém by byl zmocnitel sám 
k těmto úkonům a jednáním oprávněn.

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou.

městská část Ružinov, Slovenská řepu

V Brně, dne 3.2.2021

jednatel 
Tilian, s.r.o.

podpis zmocnitele úředně ověřen
Zmocnění přijímám v plném rozsahu.
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jehož totožnost byla prokázána platným 
úředním průkazem, tuto listinu přede 
mnou vlastnoručně podepsal.
V Brně dne

podpis zmocněnce
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