Městská část Praha-Ďáblice
Zastupitelstvo městské části
16. zasedání
dne 21.4.2021

USNESENÍ č. xx/21/ZMČ
k Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci – AKROS, s.r.o.
Zastupitelstvo MČ po projednání
I. schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci se společností AKROS, s.r.o., se
sídlem Chřibská 207/41, 182 00 Praha 8 – Ďáblice, IČO: 00536792, jehož předmětem
je úprava platebních podmínek vyplývajících z uzavřené Smlouvy o spolupráci
č.138/2017.
II. pověřuje
starostu uzavřením Dodatkem č.1 ke Smlouvě o spolupráci, který je přílohou tohoto
usnesení.

Ing. Jan Hrdlička
místostarosta

Ing. Miloš Růžička
starosta

Příloha č.1

Dodatek č.1
ke Smlouvě o spolupráci ze dne 22.6.2017
AKROS, s.r.o.
se sídlem: Chřibská 207/41, 182 00 Praha 8 - Ďáblice,
IČO: 005 36 792
zapsaná: v odd. C vložky 168195 obchodního rejstříku vedeného u MS v Praze
zastoupená: Ing. Janem Matějkou, jednatelem
(dále jen „Investor“)
a
Městská část Praha-Ďáblice
se sídlem: Osinalická 1104/13, 182 02 Praha-Ďáblice
IČO: 002 31 266
č.ú.: 501855998/6000, PPF Banka
zastoupená: Ing. Milošem Růžičkou, starostou
(dále jen „Městská část“, zkráceně „MČ“)
(Investor a Městská část dále společně též „Strany“)
Čl. I.
Předmět dodatku – úprava platebních podmínek
Výše uvedené Strany spolu uzavřely dne 22.6.2017 Smlouvu o spolupráci. Dle
ustanovení Čl. I. druhé odrážky této Smlouvy o spolupráci se Investor zavazuje
poskytnout MČ finanční kompenzaci v celkové výši 200 000,- Kč a to takto:
• Částka ve výši 100 000,- Kč bude uhrazena na účet MČ nejpozději do 15 dnů od
právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby, či jiného obdobného
rozhodnutí dle stavebního zákona, týkajícího se Záměru Investora na výše
uvedených pozemcích v k. ú. Ďáblice či jeho části. Zbývající částka ve výši 100
000,- Kč bude uhrazena do 15 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního
povolení či jiného obdobného rozhodnutí podle stavebního zákona na základě
kterého bude na výše uvedených pozemcích v k. ú. Ďáblice povolena stavba
první budovy v rámci Záměru Investora, nebo jeho části.
Nově se mění tento odstavec původní smlouvy a nahrazuje se takto:
„Investor se zavazuje poskytnout MČ finanční kompenzaci v celkové výši 200 000,Kč. Tato částka bude uhrazena do 15 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního
povolení či jiného obdobného rozhodnutí podle stavebního zákona na základě kterého
bude na pozemcích parc. č. 1608/74 v k. ú. Ďáblice povolena stavba první budovy
v rámci Záměru Investora, nebo jeho části, tak jak je uvedeno ve smlouvě ze dne
22.6.2017.“

Čl. II.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci zůstávají v platnosti beze změny.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci bylo schváleno usnesením
č. …/21/ZMČ Zastupitelstva MČ Praha-Ďáblice dne 21.4.2021.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, každá strana obdrží
dva.
Strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 přečetly a s obsahem souhlasí. Na
důkaz toho připojují oprávnění zástupci své podpisy.

V Praze dne ...........................

.....................................................
Ing. Jan Matějka
jednatel společnosti AKROS, s.r.o.

.....................................................
Ing. Miloš Růžička
starosta MČ Praha-Ďáblice

