
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
 
 

 
14. zasedání 

dne 27. 4. 2015 
 
 
 
 
 

USNESENÍ č. 111/15/RMČ  

k dodatku k mandátní smlouvě  se společností TNT Consulting s.r.o. 
 
 

Rada po projednání 
 
 
I. schvaluje  
návrh dodatku č. 1 Mandátní smlouvy mezi MČ Praha – Ďáblice a společností TNT 
Consulting s.r.o. na služby spojené se získáním a čerpáním dotace z OPŽP u 
projektu „MČ Praha - Ďáblice - Zateplení a výměna oken ZŠ U Parkánu 17“ 
 
II. pověřuje  
2.1 starostu podpisem dodatku, který je přílohou tohoto usnesení. 
2.2 starostu objednáním prací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Martin Lonek               Ing. Miloš Růžička 
            zástupce starosty             starosta  
   



       Dodatek č. 1  
             k Mandátní smlouvě č. 2510201302 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

1.1 TNT Consulting, s.r.o. 
IČO: 255 28 114 
DIČ: CZ25528114 
se sídlem: Kpt. Stránského 978/13, 198 00 Praha 14 – Černý Most 
zastoupená:  Ing. Irenou Lapešovou, jednatelem 
bankovní spojení: Fio banka, č. ú. 2900266866/2010 
kontaktní osoba: Martin Lapeš, tel. 776 637 077 
dále jen „mandatář“  

1.2   Městská část Praha - Ďáblice 
 IČO: 00231266 
 DIČ: CZ00231266 
 se sídlem: Květnová 553/52, 182 02 Praha 8 
 zastoupená: Ing. Miloš Růžička, starostou 
 bankovní spojení: PPF banka a. s., č. ú. 501855998/6000 
 kontaktní osoba: RNDr. Ing. Michal Traurig, tajemník, tel. 283 910 723 

 dále jen „mandant“ 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“). 
 
 

Článek II. 
 

 
1. Smluvní strany se dohodly na finančním vyjádření za služby spojené se získáním a 
čerpáním dotace z OPŽP u projektu „MČ Praha - Ďáblice - Zateplení a výměna oken 
ZŠ U Parkánu 17“, (akc. číslo projektu: 14192893), dle článku IV. Příkazní smlouvy 
č. 2510201302 ze dne 05. 11. 2013. Zbývající odměna za zpracování žádost o dotaci, 
realizaci výběrového řízení a administraci dotace činí částku 146.000,- Kč bez DPH. 
 

2. Mandant vystaví mandatářovi objednávku na služby spojené se zpracováním a realizací 
výběrového řízení ve výši 146.000,- Kč bez DPH. 
 

3. Mandatář na základě této objednávky vystaví fakturu, která bude splatná až po úspěšně 
zrealizovaném výběrovém řízení.  
 

 



4. Uhrazením odměny mandantem mandatářovi definované v článku II, bodu 1 tohoto 
dodatku dojde k úplnému uhrazení odměny příkazníka a příkazník již nemůže 
vyžadovat další plnění v souvislosti s Mandátní smlouvou č. 2510201302. 
 

5. Mandatář bude pro mandanta zajišťovat administraci dotace po celou dobu udržitelnosti 
projektu, tj. po dobu 5 let. 
 

6. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana 
obdrží 1 vyhotovení.  
 

 
 
V Praze dne …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………….. …………………………………………… 
   Mandant     Mandatář 

 
 
 
 

 
 
 


