
DODATEK č. 5 

ke smlouvě o spolupráci při zabezpečování 

požární ochrany ze dne 30. 5. 2012 

 
uzavřené mezi smluvními stranami: 

 

1. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – ĎÁBLICE 

se sídlem: Květnová 553/52, 182 00 Praha – Ďáblice 

IČ: 00231266 

zastoupená Ing. Milošem Růžičkou, starostou městské části 

 

2. OBEC HOVORČOVICE 

se sídlem: Revoluční 33, 250 64 Hovorčovice 

IČ: 00240214 

zastoupená Jiřím Novákem, starostou obce 

 

I. Úvodní ustanovení 

Výše uvedené smluvní strany spolu uzavřely dne 30. 5. 2012 Smlouvu o spolupráci při zabezpečování 

požární ochrany (dále jen Smlouva o spolupráci). Dle ustanovení čl. II odst. 2.2 této smlouvy se 

konkrétní výše finančního příspěvku, termín jeho poskytnutí a účel jeho použití na každý příslušný 

kalendářní rok v době platnosti smlouvy stanovuje po projednání a odsouhlasení oběma smluvními 

stranami uzavřením dodatku ke smlouvě a to tak, aby dodatek byl uzavřen do 31. 3. příslušného 

kalendářního roku, na který má být příspěvek poskytnut. 

Na základě uvedeného ustanovení smlouvy smluvní strany spolu uzavírají tento Dodatek č. 5. 

 

II. Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že výše příspěvku Obce Hovorčovice pro kalendářní rok 2018 bude činit 

40 000,- Kč (slovy čtyřicettisíckorunčeských), pro účel jeho použití jsou závazná ustanovení Smlouvy o 

spolupráci, která je uzavřením tohoto Dodatku č. 5 dále platná a účinná. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci zůstávají v platnosti beze změny. 

Uzavření tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy o spolupráci bylo schváleno zasedáním obecního zastupitelstva 

Obce Hovorčovice č. xx ze dne xx.yy. 2017 a usnesením č. xxx/17/RMČ rady Městské části Praha – 

Ďáblice dne 20.11.2017. 

Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech originálech, každá strana obdrží dva. 

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 5 přečetly a s obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují 

oprávnění zástupci své podpisy. 

 

V Praze – Ďáblicích dne:      V Hovorčovicích dne: 

 

 

 

……………………………………      …………………………………. 

           Ing. Miloš Růžička         Jiří Novák 

       starosta             starosta 


