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DODATEK Č. 1 

 

K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ 

O POSKYTNUTÍ DOTACE  

 

UZAVŘENÉ MEZI 

 

 

MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA-KUNRATICE 

 

 

 

a 

 

 

Z.S. START 98  
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1. Městská část Praha-Kunratice 

pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4-Kunratice 

jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

IČO: 002 31 134   DIČ: CZ002 31 134  

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Budějovická 1912, Praha 4 

č. účtu: 2000690389/0800 

Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15.3.2004 

 

na straně jedné (dále jen „poskytovatel“) 

 

a 

 

2. z.s. START98 
se sídlem Předškolní 420/5, 148 00  Praha 4-Kunratice 

zastoupený předsedou Jiřím Szebinovským 

tel: 724 543 403   e-mail: startnusle@seznam.cz 

IČO: 032 32 093 

bankovní spojení:   

č. účtu: 270 065 2260/2010 

 Právní forma: Spolek 

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeného MS v Praze-oddíl L, vložka 60845 

 

   na straně druhé  (dále jen“příjemce“) 

 

(dále společně označovány jako „smluvní strany“) 

 

 

 

 

uzavřely dnešního dne měsíce a roku tento dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené 

smluvními stranami o poskytnutí dotace ze dne 27.4.2016: 

 

 

Článek 1. 

 

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 27.4.2016 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 

dotace, jejímž účelem byla finanční podpora příjemce na zajištění kvalitního zázemí 

tréninků jednotlivých mládežnických družstev florbalového oddílu z.s. START 98 na 

částečnou úhradu nákladů nájmu Sportovní haly při ZŠ Kunratice v roce 2016 (dále jen 

„smlouva“). 

 

2. Na základě žádosti o navýšení dotace, kterou příjemce doručil poskytovateli dne  

16.6.2016 a která byla poskytovatelem zaevidována pod č.j. MC P-KU 01639/2016, a 

s ohledem na stále vzrůstající počet členů florbalového oddílu z.s. START 98 a tím i 

úměrně narůstající náklady na nájem tréninkových prostor, se smluvní strany dohodly o 

navýšení dotace poskytnuté na základě smlouvy. 

 

Článek 2. 
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3. Zastupitelstvo Městské části Praha-Kunratice schválilo svým usnesením č. 13.2d/2 ze dne 

29.6.2016 podle § 89 odst. 2 písm. b)  zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zvýšení dotace pro příjemce 

o 130,00 tis. Kč za podmínky změny oficiálního názvu klubu ve spolkovém rejstříku a loga 

klubu tak, aby název klubu obsahoval slova „Praha Kunratice“. 

 

Článek 3 

 

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva se mění takto: 

 

1. Článek 3, bod 2. smlouvy zní: 

„Příjemce je povinen užít dotaci jen k účelu uvedenému v předchozím bodě. Finanční 

prostředky nesmí být použity k jinému účelu a mohou být použity na účely uvedené 

v žádosti ze dne 8.3.2016 čj. MC P-KU 705/2016 a žádosti ze dne 16.6.2016 čj. MC P-KU 

01639/2016 a v souladu s uznatelnými náklady na činnost příjemce v roce 2016 nemající 

charakter investičních výdajů.“ 

 

2. Článek 4, bod 1 smlouvy zní:  

„Výše dotace činí 70.000,- Kč (slovy: sedmdesáttisíckorunčeských) a 130.000,- Kč 

(stotřicettisíckorunčeských) a bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu 

poskytovatele 2000690389/0800 na účet příjemce 2700652260/2010 jako neinvestiční 

dotace pod variabilním symbolem 16 009 0 00.“ 

 

3. Článek 5, bod 1. smlouvy zní: 

„Neinvestiční dotace bude na účet příjemce vyplacena do 14 dnů po podpisu této smlouvy 

oběma smluvními stranami, pakliže je uzavřen dodatek ke smlouvě, upravující případné 

navýšení dotace, pak navýšené finanční prostředky po podpisu tohoto dodatku oběma 

smluvními stranami.“ 

 

4. Článek 8, bod 2. smlouvy zní: 

„Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 

nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou části Praha-Kunratice“ vedeném 

městskou části, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné 

označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato 

smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách 

Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech 

případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §§ 504 a 2985 zák. č. 89/2012 Sb. 

Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva 

včetně jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

poskytovatel neprodleně po podpisu smlouvy. Poskytovatel se současně zavazuje 

informovat příjemce o provedení registrace tak, že zašle příjemci kopii potvrzení správce 

registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení 

obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 

druhé smluvní strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení 

registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).“ 

 

http://www.praha-kunratice.cz/
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5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Článek 4 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 

vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost a závaznost originálu. 

 

 

Za poskytovatele                                                                               Za příjemce  

 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka   A l i n č o v á Jiří   S z e b i n o v s k ý  

starostka MČ Praha-Kunratice   předseda  

 

V Praze dne V Praze dne  


