S 18 037 0 01

DODATEK Č. 1
K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ
O POSKYTNUTÍ DOTACE
UZAVŘENÉ MEZI
MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA-KUNRATICE

a
ŽÍT SPOLU o.p.s.
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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. ŽÍT SPOLU o.p.s.
se sídlem Golčova 24, 148 00 Praha 4-Kunratice
zastoupený ředitelkou Mgr. Janou Neumanovou
tel: 777 262 979
e-mail: jana.neumanova@seznam.cz
IČO: 241 66 685
bankovní spojení: FIO banka
č. účtu: 250 019 1412/2010
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného MS v Praze-oddíl 0,
vložka 851
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 o poskytnutí
dotace uzavřené smluvními stranami dne 29.5.2018:
Článek 1.
1.

Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 29.5.2018 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace, jejímž účelem byla finanční podpora příjemce na akce pořádané v roce 2018, a sice
Karneval U Motýlků, Noc s Andersenem, Pohádkový les, Akademie RC-den matek,
Svatomartinský průvod, Advent v rodinném centru, Herny s dílnami, Semináře pro rodiče,
které se budou pořádat v průběhu celého roku. (dále jen „smlouva“).

2.

Příjemce doručil poskytovateli dne 16..2018 další Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
MČ Praha-Kunratice, která byla poskytovatelem zaevidována pod č.j. MC P-KU
02091/2018. Jedná se o navýšení dotace již poskytnuté dotace. V žádosti je uvedeno, že
dotace bude využita na spolufinancování oslavy 10 let komunitního života v Kunraticích
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s Rodinným centrem U Motýlků, které bude probíhat 14.9.2018 a požadována je částka ve
výši 20.000,- Kč.
3.

Obě smluvní strany se dohodly na navýšení dotace již poskytnuté na základě smlouvy ze
dne 29.5.2018.
Článek 2.

4.

Poradou starostky a jejích zástupců ze dne 23.7.2018 bylo v souladu s § 89, odst. 3 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, rozhodnuto o zvýšení poskytnuté dotace pro příjemce o částku
5.000,- Kč.
Článek 3

1.

Poskytnutá dotace na základě smlouvy se tak navyšuje o částku 5.000,- Kč (slovy
pěttisíckorun českých) a může být použita pouze na zajištění divadelních představení
divadel Kozlík a Hopsík při oslavě 10 let komunitního života v Kunraticích s Rodinným
centrem U Motýlků a v souladu s uznatelnými náklady na činnost příjemce v roce 2018
nemající charakter investičních výdajů.

2.

Poskytovatel poskytne částku na účet příjemce uvedený v záhlaví tohoto dodatku pod
variabilním symbolem 18 037 0 01 do 14 dnů od podpisu tohoto dodatku.
Článek 4
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž
poskytovatel obdrží 2 vyhotovení a příjemce 1 vyhotovení.
Za poskytovatele

Za příjemce

Ing. Lenka A l i n č o v á
starostka MČ Praha-Kunratice

Mgr. Jana N e u m a n o v á
ředitelka

V Praze dne 6.8.2018

V Praze dne
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