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Dodatek č. 2

k

.v 'Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestlcnl dotace

č.2017076105 ze dne 26.7.2017

,v;

Městska cast Praha-Libuš,

IČ:

DIČ: .

Sídlo:

Číslo účtu:

Vedený u:

Zastoupené:

dále jen

a

00231142

CZ 00231142

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

Česká spořitelna a.s.

Mgr. Jiří Koubkem, starostou MČ Praha-Libuš

„poskytovatel“, na straně jedné

Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z.s.

Právní forma:

IČ:

DIČ:

Sídlo:

číslo účtu:

vedený u:

zastoupený:

dále jen

spolek

49279556

Ladislava Coňka 318/6, 142 00 Praha 4 — Písnice,

Česká spořitelna, a.s.

Václavem Odvárkou, předsedou spolku

„příjemce", na straně druhé

uzavírají

tento Dodatek č.2

k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. 2017076105 ze dne 26.7.2017



2018046038

Ve zněnísmlouvy Článek lv- Časové užití dotace a doba, ve které má být dosažen účel

dotace se mění text v bodu 1 takto:

Dotace může být využita na projekty od 01.01. 2017 do 31.5. 2018 a podléhá finančnímu vypořádání

s rozpočtem poskytovatele za rok 2017 viz. článek 7 této smlouvy

Ve zněnísmlouvy Článek Vll — Vypořádání a vyúčtování poskytnuté dotace se mění text v bodu

1 takto:

V případě, že žadatel žádá dotaci na více projektů v Dotačním programu Městské části Praha-Libuš na

rok 2017 pro poskytování programových dotací z rozpočtu Městské části Praha-Libuš, podá pro každý

projekt samostatné dílčí vyúčtování na předepsaném formuláři (Část E) do 30. 06. 2018.

Ve zněnísmlouvy Článek XI. Závěrečná ustanovení se doplňuje text v bodu 3 takto:

Dodatek č.2 byl schválen Radou městské části Praha-Libuš usnesením č. 72/2018 ze dne 9.4.2018

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

: , . „ L 2?
V Praze dne f/ýflč/f V Praze dne (ÚL/1

 

Václav Odvárka

 

starost městské části Praha-Libuš předseda

Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z.s.

(za poskytovatele dotace) (za příjemce dotace)

„ /

Příloha : Usnesení RMC číší,/2018 ze dne 9.4.2018

 



Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

72/2018

   z stupce starosty

,//starostaIng. Pavel Macháček

 

pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dodatku, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
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