
 
 
 

 
 
 

DODATEK Č. 1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO 

PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY NA PODPORU 

SPORTOVNÍCH AKTIVIT V ROCE 2020 

 (dále jen „Dodatek“) 

Město Mníšek pod Brdy  

Sídlo: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy     

IČO: 00242748   DIČ: CZ00242748     

Zastoupený: Mgr. Magdalenou Davis, PhD., starostkou   

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a,s.  

Číslo účtu: 27-388055349/0800   

(dále jen „poskytovatel“)  

 

a  

 

SK Vlčáci Mníšek pod Brdy, z.s.  

Bydliště, sídlo: Pražská 453, 252 10 Mníšek pod Brdy  

Telefon: 605 252 813 IČO: 06740669  

Zastoupený: Petrem Vlčkem, předsedou  

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  

Číslo účtu: 1973066/5500  

zapsaný u Městského soudu v Praze sp. zn. L 69764  

(dále jen „příjemce“)  

 

(příjemce a poskytovatel dále společně také jen „smluvní strany“) 

 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) smluvní strany uzavřely dne … veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 

z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu sportovních aktivit v roce 2020 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci účelově určený 

neinvestiční finanční příspěvek ve výši 28.000,- Kč a závazek příjemce tento finanční příspěvek 

přijmout, použít ho pouze v rámci projektu podle článku II. odst. 2.1. Smlouvy a vyúčtovat ho, 

to vše za podmínek sjednaných ve Smlouvě a v souladu s „Pravidly pro poskytnutí finančního 

příspěvku (neinvestičního) z rozpočtu města Mníšek pod  Brdy na podporu sportovních aktivit v 

roce 2020 schválenými usnesením Rady města Mníšek pod Brdy č.2-39/2019 ze dne 4. listopadu 

2019“ dostupnými na: https://www.mnisek.cz/wp-content/uploads/2019/12/Pravidla-

poskytnut%C3%AD- finan%C4%8Dn%C3%ADho-p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvku-

2020-SPORTneinvesti%C4%8Dn%C3%AD.pdf; 

 

(B) smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku; 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Příjemce prohlašuje a zavazuje se, že do jednoho měsíce ode dne uzavření tohoto dodatku (dále 

jen „doba pro přijetí opatření‟) přijme veškerá vhodná či potřebná opatření: 

a) za účelem prevence a zabránění zneužívání (zejména sexuálního zneužívání) dětí ze 

strany jakýchkoliv pracovníků vykonávajících činnost pro příjemce (dále jen 



„pracovníci“), zejména ze strany trenérů či masérů působících v rámci příjemce, a za 

účelem ochrany dětí před takovým zneužíváním ze strany jakéhokoliv pracovníka, 

b) za účelem ochrany dětí, které se účastní jakýchkoliv akcí příjemce či jiné činnosti 

příjemce, před případnými jiným nebezpečím, které jim v souvislosti s takovou účastní 

na akcích či činnosti příjemce může hrozit, 

(dále jen „opatření‟), 

1.2. Příjemce se zejména zavazuje, že v rámci výše uvedených opatření proškolí či nechá ze strany 

odborníka proškolit veškeré své pracovníky se zaměřením na to, jakým způsobem mají tito 

pracovníci jednat, pokud by se dozvěděli o podezření, že by v souvislosti s činností příjemce 

mohlo docházet ke zneužívání dětí (zejména k sexuálnímu zneužívání) či k jiným nebezpečím 

hrozícím dětem, ke kterým může dojít v souvislosti s účastí na akci příjemce či na činnosti 

příjemce (dále jen „podezření‟).  

 

1.3. Příjemce přijme v době pro přijetí opatření písemnou metodiku, která bude popisovat vhodné 

postupy jednání pracovníků příjemce pro případy jakéhokoliv podezření uvedeného v čl. 1.2 

tohoto Dodatku a pro situace uvedené v čl. 1.1 tohoto Dodatku (dále jen „metodika‟). Příjemce 

předá metodiku všem svým pracovníkům oproti podpisu potvrzení o převzetí metodiky. 

 

1.4. V rámci školení a metodiky musí být uvedeno, že pracovníci příjemce mají k jakémukoliv 

podezření přistupovat s důvěrou k dětem, že v případě jakéhokoliv podezření musí pracovníci 

příjemce nejprve přijmout veškeré potřebné či vhodné kroky za účelem ochrany dětí a že musí 

dětem poskytnout veškerou potřebnou pomoc. 

 

1.5. Příjemce vyrozumí poskytovatele o provedení školení dle čl. 1.2. tohoto Dodatku nejpozději do 

7 pracovních dnů ode dne provedení tohoto školení, a to písemně na adresu sídla poskytovatele 

či e-mailem na e-mailovou adresu poskytovatele: e-podatelna@mnisek.cz. Příjemce vyrozumí 

poskytovatele o přijetí metodiky nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne jejího přijetí a ve stejné 

lhůtě příjemce tuto metodiku zašle poskytovateli písemně na adresu sídla poskytovatele či e-

mailem na e-mailovou adresu poskytovatele: e-podatelna@mnisek.cz. 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti a účinnosti. 

2.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2.3. Uzavření tohoto Dodatku ze strany poskytovatele bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města 

Mníšek pod Brdy č. 3b/9/2020, ze dne 16.3. 2020, jak je uvedeno v příloze č.  1 tohoto Dodatku. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. S obsahem tohoto 

Dodatku se před podpisem seznámily a nemají proti němu námitek. Na důkaz toho připojí své 

podpisy. Poskytovatel a příjemce si tento Dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a připojují 

své podpisy: 

 

V ………..……, dne …………    V ………..……, dne …………  

 

Za poskytovatele:     Za příjemce: 

 

 

……………………………………….   ………………………………………… 

Město Mníšek pod Brdy    SK Vlčáci Mníšek pod Brdy, z.s.  

Mgr. Magdalena Davis, PhD., starostka    Petr Vlček, předseda výboru   

 


