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

a

Bílej mlejn, z.s.
se sídlem Ke stadionu 804/14, Čakovice, 196 00 Praha 9, zastoupen předsedoLHnc^iří 
Vintiškou, IČ 22748121, bankovní spojení: 
dále jen příjemce na straně druhé

číslo účtu:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě schváleni radou Městské části Praha- 
Čakovice usnesením č. USN RM 501/2020 ze dne 2. 12. 2020 tento

dodatek č. 1

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 135/20 uzavřené dne 18. 5. 2020

Smluvní strany se dohodly na přesunech částek mezi projekty a změně článku č. I takto:

Oprava bunkru: 49 000,- Kč 
Kroužková činnost pro děti: 0,- Kč 
Spolkový den 2020: 0,- Kč
Vystoupení amatérského divadelního souboru 2020: 15 000,- Kč

Ostatní ustanovení předmětné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace zůstávají tímto 
dodatkem č. 1 nedotčena.

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

Smluvní strany shodné prohlašují, že po přečtení 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. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním mčstč Praze, ve znční pozdějších 
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednáni městské části 
Prahn-Cakovice

Rozhodnuto orgánem městské Části: Rada městské části Praha-Čakovice 

Datum jednání a číslo usneseni: 2. 12. 2020 č. USN RM 501/2020

1 7 -12- 2020 1 7 -12- 2020V Praze dne V Praze dne

Měsfeká část Praha- 
Ing. Alexander Loch 
1. zástupce starosty

akovice 
an, Ph.D.,

Bílej Mlejn, z.s. 
Ing. Jiří Vintiška

Městská část Praha-Čakovice 
Mgr. Kateňna Arnotová 
zástupkyně starosty


