
 

Městská část Praha –  Ďáblice  
Zastupitelstvo městské části  

 

                                24. zasedání 
                            dne 22.6.2022 

 

USNESENÍ č. 221/22/ZMČ 
 

k Dodatku č.1 ke Smlouvě o spolupráci – BD U Prefy 
 
 

Zastupitelstvo MČ po projednání 
 

I. schvaluje 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 23.11.2020 (SML 103/2020) s V.Č. a Ing. 
S.P., oba zastoupeni Mgr. R.V., MBA. 
 
II. pověřuje 

starostu podpisem Dodatku č.1, dle odst. I, který je přílohou tohoto usnesení. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
             Ing. Jan Hrdlička                                   Ing. Miloš Růžička 
               místostarosta starosta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Dodatek č.1 ke  
SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI 

V.Č 
nar. ………….. 
a  
Ing. S.P.     
nar. ……………….. 
oba trvale bytem: …………………………………………………  
(dále jen „Investor“)  
 
zastoupení 
  
Mgr. R.V., MBA 
nar. ………………………..     
trvale bytem: ………………………………………………..  
na základě plné moci  

a  

Městská́ 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 „Městská́ část“, zkráceně̌ „MČ“)  

(Investor a Městská́ část dále společně̌ též̌ jako „Strany“)  

 

uzavírají ́tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci dle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku  

1. Dne 23.11.2020 uzavřely obě Strany Smlouvu o spolupráci (SML 103/2020), jejímž 
předmětem je Záměr Investora realizovat stavbu: „Bytový dům u Prefy 28“, vč. 
dopravního napojení na pozemcích parc.č. 601/1, 601/2, 602 v k.ú. Ďáblice, ve vlastnictví 
Investora a pozemku 601/12, ve vlastnictví Hl. města Praha, svěřené do správy MČ Praha-
Ďáblice (dále jen „Smlouva“).   

2. Podle Čl. II odst. 7 této Smlouvy se Investor na vlastní náklady a bez nároku na náhradu 
zavázal nejpozději 1 měsíc před kolaudací Záměru nebo kterékoliv části Záměru, vysadit 
soubor 5 stromů na pozemku parc.č. 592, k.ú. Ďáblice, ve svěřené správě MČ Praha-
Ďáblice.  

I. Předmět dodatku 

Vzhledem ke skutečnosti, že Městská část provedla výsadbu zeleně na dětském hřišti U Prefy 
z vlastních finančních prostředků během let 2020 a 2021, obě Strany se dohodly, že závazek 
vyplývající z Čl. II odst. 7 Smlouvy bude splněn úhradou finanční částky 50.000, - Kč na účet 
MČ jako nevratného finančního příspěvku Investora na výsadbu zeleně.  

 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti. 
2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze Stran obdrží ́ po 

jednom vyhotovení. 
3. Tato Smlouva byla po projednání schválena usnesením Zastupitelstva Městské́ části 

Praha-Ďáblice č. 24 dne 22.6.2022. Toto prohlášení ́se činí ́podle ustanovení § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a považuje se za doložku potvrzující 
splnění podmínek tohoto zákona.  

4. Investor prohlašuje, že je seznámen s právem a povinností MČ svobodně vyhledávat, 
přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace dostupné jí z její úřední činnosti. Investor bere 
na vědomí úmysl a cíl MČ vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a poskytovat 
otevřené informace o nakládání s majetkem směrem k veřejnosti. 



 

 
 

 

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

 

Městská́ část Praha-Ďáblice                za Investora 

 

 

 

 

.....................................................              ……………………………… 

Ing. Miloš̌ Růžička, starosta městské části                       Mgr. R.V., MBA 

 

 


