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Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové dotace
č. DOT/64/01/005119/2016
o poskytnutí finančních prostředků,
kterou podle zákona ě. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a s použitím
zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník (dále jen občanský zákoník4*), níže uvedeného dne, měsíce
a roku uzavřely strany
Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2. Praha I
zastoupené Mgr. Soňou Fábcrovou, ředitelkou odboru sportu a volného času
Magistrátu h). m. Prahy (dále jen „SVC MHMP“)
IČO: 00064581
DIČ: C/00064581
bankovní spojeni: PPF banka a.s.. Evropská 2690/17. 160 41 Praha 6
číslo účtu: 5157998/6000 var. s. 6401511916 spec. s.: 68405685
(dále jen ..poskytovatel")
a
Tělocvičná jednota Sokol Žižkov 1
sídlo (bydliště): Koněvova 929/19, 130 00 Praha 3
zastoupené (zastoupeného): lng. Kubín Petr. Ing. Lébl .Martin
označeni registrace právnické osoby (IČO): 68405685
číslo bankovního účtu;
(dále jen ..příjemce44)

Na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy ř. 29/21 ze dne 14.9.2017 se tímto dodatkem
mění smlouva c. DOT/64/01/005115/2(116 takto:

A. V textu smlouvy č. DO1/64/01 .'005119/2016 se mění le.vt článku Hl. v bode 3. -1. 5. 7 takto:
3. Příjemce se zavazuje vykazovat dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem
ě. 563/1991 Sb.. o účetnictv í, ve znění pozdějších předpisů, a pou/ii ji k úhradě nákladů vzniklých
od 25.11.2016 do 31.12.2017.
4. Příjemce se zavazuje předložil poskytovateli řádné vyúčtování dotace formou zprávy o čerpání
finančních prostředků hl. m. Prahy v oblasti sportu dle podmínek uvedených na internetových
stránkách poskytovatele, na Formuláři k tomu určeném, a to nejpozději do 31.1.2018,
5. Příjemce sc zavazuje předložit poskytovateli platné kolaudační rozhodnuti, a to nejpozdéji do
31.1.2018 podle typu projektu v souladu $ platnou legislativou.
". Příjemce se zavazuje vrátil nejpozději do 31.12.2017 na účet poskytovatele, uvedený v záhlaví
smlouvy, nevyčerpanou Část dotace.

B. V textu smlouvy é. DOT/64/01/005119/2016 sc měn i text
DOT/64/01/005119/2016 takto:
Termín vyúčtování: 31.1.21118

ji

1 kc smlouvě č

/

C. Ostatní ustanoveni smlouvy /ustávají beze zrněny
1. Smluvní strany výslovně souhlasí s lim, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv
(CtS) vedené hl. moslem Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, číselné označení lélo smlouvy, datum jejího podpisu a text táto smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují. že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto dodatku v registru smluv dle zákona
£.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
4. V souladu s ust. § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Pra/c. ve znění pozdějších
předpisu, tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavřeni této smlouvy schválilo Zastupitelstvo
hlavního města Prahy usnesením č. 29/21 ze dne 14.9.2017.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden
a poskytovatel tři stejnopisy. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka k podpisu
poskytovatele.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

03 -10- 2017

poskytoy.
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