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DODATEK č.4 k
MANDATNI SMLOUVE č. 2004042030 ze dne 14.4.2004
Smluvní strany
Městská část Praha-Libuš
se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 — Libuš

IČ: 00231142, DIČ cz 00231142
Zastoupená starostou Mgr. Jiřím Koubkem
(mandant)
a
Mgr. Hana Kolářová
K Mejtu 200, 142 00 Praha 4 — Písnice

IČ: 70382387
(mandatář)
uzavřely
tento Dodatek č. 4 k Mandátní smlouvě č. 2004042030 ze dne 14.4. 2004 ve znění dodatku 1 až 3
I.

Dne 14. 4. 2004 uzavřely smluvní strany mandátní smlouvu podle ustanovení § 566 a násl.
obchodního zákoníku, kterou se mandatář zavazuje uskutečňovat činnost související s vydáváním
časopisu MC Praha-Libuš „U nás“, (dále jen smlouva).

II.
K této smlouvě byl dne 26. 3. 2008 uzavřen Dodatek č. 1., kterým se měnil bod IH. Úplata a platební
podmínky, dne 9.11. 2013 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým se doplňuje bod II — Předmět smlouvy,
dne 14.1.2013 byl uzavřen Dodatek č. 3, kterým se měnil bod IH. Uplata a platební podmínky
III.
Smlouva se v odst. 1) bodu IH - Úplata a platební podmínky mění tak, že nově bude znít:
]) Smluvní strany sjednávají úplatu za úpravujedné tiskové strany časopisu U nás na 900,- Kč.

IV.
Smlouva se v bodu VI — Závěrečná ujednání mění tak, že se doplňují body č.4) a č.5), které budou
znít:
4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené MČ
Praha-Libuš, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datumjejího podpisu.
5) Dodatek č.4 byl schválen usnesením Rady MC Praha-Libuš č. 197 /2019 ze dne 8.8. 2019

V.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž
každá strana obdrží po dvou výtiscích.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že dodatek uzavírají po
vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek.
Příloha : Usnesení RMČ Praha-Libuš č. 197/2019 ze dne 8.8. 2019
V Praze dne . ”£4.37“? _AZÚ/Ú/

Mandatář

