
Městská část Praha-Cakovicc
se sídlem nám 25. března 121, 196 00, Praha 9 - Čakovice, zastoupena starostou 
Ing. Jiřím Vintiškou a 1. zástupcem starosty Ing. Alexanderem Lochmanem, Ph.D., 
IČ 00231291, DIČ CZ00231291, bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 27- 
2000922389/0800
dále jen poskytovatel na straně jedné

a

Camerata Praha, z.s.
se sídlem Svěceného 164/2, Třeboradice, 196 00 Praha 9, zastoupen předsedkyní Mgr. 
Veronikou Dvořáčkovou Žofákovou a místopředsedkyni Ing. Hanou Kadlecovou, IČ 
67778682, bankovní spojení: U 
dále jen příjemce na straně druhé

0číslo účtu:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě schváleni radou Městské části Praha- 
Čakovice usnesením č USN RM 433/2020 ze dne 4. 11. 2020 tento

dodatek č. 1
k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 151/20 uzavřené dne 25. 5. 2020

Smluvní strany se dohodly na použití poskytnutých finančních prostředků z projektů Pěvecké 
soustředěni DPS Shamwari a Kamarádi a 22. ročník Čakovického festivalu sborového zpěvu 
na nákup hudebních nástrojů a dalšího vybaveni a to v celkové maximální výši 50 000,- Kč.

Ostatní ustanovení předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnuti dotace zůstávají timto 
dodatkem č. 1 nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž poskytovatel i příjemce obdrží 1 
podepsané vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašuji, že po přečteni dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, a že 
dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, což 
stvrzují svými podpisy.



Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

Doložka dle § 43 odst. I zákona c. 131/2000 Sh., o hlavním městě Praze, ve zněni pozdějších 
předpisů, potvrzující splněni podmínek pro plalnosl právního jednáni městské části 
Praha-Cakovicc

Rozhodnulo orgánem městské části; Rada městské části Pni ha-Makovice 

Dalum jednáni a číslo usnesení: 4. II. 2020 č. USN RM 433/2020
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Městská část Praha-Čakovice 
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