
Dodatek č.1

ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové 1101211" a další

spolupráci

, _ , _ _ MC Praha - DABUCE
Mze uxedeneho dne. íncsrce a roku 11} la IHC/1 5111111111111: Dorurzeno 26 07 2019

lSML 058/2019
\: "rl (' 111111

Městská část |) *aha —l)áhlice mym ‘ "Y

se sídlem: ()sinalieka 1 111—1 13. P11111118 Dahlíce. 1821111

11'1111123121'111

1‘.111‘111:50185599811001) mC27es713fb9dd

zastoupena lng. i\lilošern Rukičkou. starostou \lC'

       

1111111111 11111111

dalejen ..1111.\'11}111\';11c1"1111 strane jedne.

a

SK 1111111111 „.

se sídlem: l\'_ol\ořínska4(1t) 214. Dahlice. 182 1111 Praha

IC: 11115511574

yastoupcna Michalem Mošníekou. před>edou

1‘.111‘111:211111117211111131111

dalejen ..příjemec" na strane druhe

\ >ouladu & ust. 5 15911 111151. 2111111111112 5111120114 Sb.. správní řád. \'e znění pozdějších

předpisu 11/.‘11V1'C11 tento dodatek:

5111111V1115'111111} tí/a\ řcl) dne 14.11.2018 Snílotnu 11 posk'_\tnutí investic—nr ueeloxe dotace a další

spoluprací. schvaleno /,.\11' .\1(' Praha—l);íhlíce pod uxn. e. 21‘) 18 /.\1('.

Dodatkern el se mení eldnek č. 4. Pravidla použití dotace 1/ 1111\111111 přerušení spolecneho

uyemního a <111\ 1111111111 ří/cní. doplnení projektox e dokumentace 11 dodatecne požadovaných

\'_\jadření|_ který 1111\1" /111 takto:

..4. Pravidla použití dotace

1. Příjemce je 11111111111311 Čerpat dotaci k realizaci ueelu na dobu do 30.6.2020. Prostředky

dotace nel/.c přetírdčt do ohdohí nasledujícího. ProStředk) poskytnuté dle této smlom _x'

podléhají \11'11‘11111'1111.

2. Výdaje musí 1111 \zník'le \“ ohdohí rcall/„ace učelu.

3. Příjemce je po\ ínen použít dotaci maximálne hospodarnýín /pusohe1n a \_\'hradnč k účelu

tncdenómu \‘1‘1. ll. teto 51111111111.

4. \"_\"1l(1i na 11111111111 /111111111\1‘ 111111111} není 11/111111‘1111111 \_\'1111i1‘111.

5. Příjemce je pm 1111111 zajistit. ahy příslušne 11111111111} \/1111111_111'1 se k dotaci splňoval)

11111121111in 1111111111111 dokladu \'c >111} slu [111111111111 účetnictví 1111111 předmětné doklady byly

spr-Lo ne. uplne. pruka/ne. sro/urnítelne. \edene V písemné formě chronologicky a

zpusobem /arueujíeím jejich trxanlíwst a aby uskutcenene příjmy a výdaje b_\l) vedeny

anal_\'tick_\ \e vtahu k dotací (na dokladech musí 1111 jedno/naene 11\ cdeno. že se \‘1'171111 k

dotaci 1.
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V Pra/,e dne 24.6.2019

 

Ing. Miloš Rukigka.

" — t

Prijemee se [d\'Ll/Lljc radne a \iditelne označit originally ueetnieh dokladu prokazujících

použití dotaee uyedeniin ..Hrazeno 1. dotace MC Pralm-Úábliee“ a dále se uvazuje. že

tyto prostředky nehude uplati'iovat \uei jinemu zdroji tinaneouini. Budou-li doklady

/ dotaee hra/eny pou/_e Částečně. prijemce uvede ..Ilrazeno /. dotaee MČ Praha — [v)abliee

do \'y'ŠC .— KC".

Příjemce se zavazuje nejpozději do 60 dnu po konei období uvedeného v bodě 1) tohoto

článku předložit poskytovateli \yt'iětování dotace. lá tomuto vyriětoyaní je prijemce

predlozit kopie \ šeeh uznatelny'eh tiěetnieh dokladu. \ Cetně dokladu o platbě _ kopie vypisu

7 učtu. kopie pokladních dokladu. ktere prijemce uplatňuje jako lira/ene k realizaci účelu

dotace v souladu s touto smlouvou.

Prijeinee se an a/uje. že nepre\ ede m a pray a a po\ innosti /. této smlouvy na jinou

osobu.“

2.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanm ení srnlouyy se nemění.

'lento dodatek naby\ a účinnosti dnem u/avřeni.

'l'ento dodatek je sepsán \ 3 \yhotoyeníelí. / niehý každe ma platnost originalu. /. tohoto

počtu obdrží jedno prijemce a dvě poskytovatel.

Dodatek byl selnalen mc“ c. 5 dne 10.0.2010 pod. usn. c. o3 to /..\1('.

 

.xtarosta '\liehal „\lošnieka. predseda
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Městská část Praha - Ěáblice

Zastupitelstvo městské části

 5.zasedání

dne 19.6. 2019

 

USNESENÍ č. 63/19/ZMČ

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace - SK

Zastupitelstvo MČ po projednání

schvaluje

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace — SK Úáblice z.s., se

sidlem Kokořínská 400/34, 182 00 Praha-Dablice, lČ: 00550574, jehož předmětem je

změna článku č.4 — Pravidla použití dotace (z důvodu přerušení společného územního

a stavebního řízení, doplnění projektové dokumentace a dodatečné požadovaných

vyjádření), kterým se opravňuje příjemce čerpat k realizaci účelu na dobu do

30.6.2020.

  
Ing.Jan Hrdlička lng. Miloš Růžička

místostarosta starosta



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA — bABLICE

PRÚVODNÍ LIST KDOKUMENTU Lsmlouva,příkaz..)
Právní předpis. který má za následek veřejný výdaj nebo jiná plnění vznikla na základě zavazku nebo nároku orgánu veřejné správy

(Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě před vznikem závazku.)
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uciiLLc am „zc _; 1,»; jf“ krmí;
/ /

Název smluvního partnera: 1 f) .ng '(

Il? datové schránky:

ICO: ( C 2517) ,I;

Nazev dokumentu: „„Z ( Í'ZLLK \ , A: SWE/LI Ac <" /_.r".t;xí%zm rtf“ tic *“" říj

 adresa. zipu./\: ; M. : %(ryý „42 „( fax/li „) “Utéct
] (
 

 

Typ smlouvy: ]

[] smlouva o půjčce [:1 smlouva kupní E] smlouva směnná

[] smlouva o zástavě [] smlouva darovací D smlouva o přijaté dotací a příspěvku

[] smlouva o věcném břemeni E] smlouva nájemní D smlouva o poskytnuté dotaci a příspěvku

jiný typ — doplňte konkrétně (u 3;: fra. . . . ;. ...............................................................

 
 

 

v

Predmet smlouvy: :;rhš l [\] ‘ ? 7' :‘ / 7/1141 (7.3; \. €!sz (LIK’

 r

 

  
 

Částka s DPH: Částka bez DPH: DPH %

Hodnota předmětu smlouvy ...............................................................................................................

Odůvodnění netržní ceny ...............................................................................................................

, . -- . . — c» ) či ”my, V (I „L e

Pravne overeno: prajednatv RMCEI ZMCE? .....L....,'../..f,/...=:..>f...... dne: ...!....%........I. ,’

Referent maietku:

 

Pověřený příkazce ogerace (saávce smlouvy):

Posuzuje v souladu s § 13 ods, 2 Vyhlášky č. 416/2004 Sb, Zajišťuje všechny nezbytné úkony podmiňující zahájení smluvního

vztahu (stavební povolení, územní rozhodnutí, vykoupené pozemky, výběrové řízení,. atd.)

f

Sgrávce rozpoctu: ......_ dne: ..........

Kontrola souladu operace se schváleným rozpočtem a existencí potřebných zdrojů na uskutečnění

Omezující podmínky: NE

 

ANO: jaké ..............................................

Projednáno s tajemnikem: .......... dne: ..‘

vyvěšenodne: stavební povolenídne:

schváleno RMČ dne: .............................. územní rozhodnutí dne:

schváleno ZMČ dne: výběrové řízenídne: .........................

[] Registr smluv ...................................................................

El Datum zveřejnění! ID smlouvy ....................................................................

D Úřední deska


