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Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem 

(dále jen Dodatek) 

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
   

Článek I 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Písek 

se sídlem/místo podnikání Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 397 01 Písek 

IČ: 00249998, bankovní spojení 19-127271/0100 

zastoupená JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou  

(dále jen „Příjemce“) 

a 

Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Šobrova 2070 
 
se sídlem/místo podnikání Šobrova 2070, 397 01 Písek 

zastoupená Mgr. Miloslavem Machačem 

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 150 

IČ: 70 94 38 42, bankovní spojení 7592490227/0100  

(dále jen „Partner“) 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o partnerství 
uzavřené dne 15.7.2020 (dále jen „Smlouva“) 
 

 
 

Článek II 

PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. VIII OSTATNÍ USTANOVENÍ odst. 1 Smlouvy výslovně 

dohodly na změně čl. IV FINANCOVÁNÍ PROJEKTU odst. 2, který nově zní takto:   

 

2. Výdaje na činnosti, jimiž se Příjemce a Partneři podílejí na projektu, jsou podrobně rozepsány 

v žádosti o podporu, která tvoří přílohu č. 3 Smlouvy. 
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Celkový finanční podíl Příjemce a jednotlivých Partnerů na projektu činí: 

a) Příjemce: 6 409 859,24 Kč 

b) Partner (s finančním příspěvkem): 2 807 707,46 Kč 

  

Článek VIII 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv, který je zřízen 

na základě 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. Dodatek zveřejní Příjemce, za řádné zveřejnění však odpovídají 

obě smluvní strany. Partner zveřejnění zkontroluje (na adrese: https://smlouvv.gov.cz/) a 

Příjemce upozorní na případné nedostatky. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření dodatku, tj. dnem jeho podpisu oběma 

smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem uzavření dodatku anebo dnem jeho 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Ostatní ujednání dodatku zůstávají v platnosti. 

4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po 1 vyhotovení. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

 

 

V Písku dne 20.01.2023                                             V Písku dne 20.01.2023 

 

Příjemce                                                                              Partner   


