DODATEK Č. 1 K

Darovací smlouvě č. SCO2R/2/2020
podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
uzavřené dne 30.9. 2020 mezi
I. Smluvní strany
CI2, o. p. s.
Sídlo: Jeronýmova 337/6, 252 19 Rudná, 252 19 Rudná
IČ: 26415585
DIČ: CZ26415585
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., 2100848139/2010 (transparentní účet pro
program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2)
Zastoupená:
Mgr. Josefem Novákem, Ph. D., ředitelem,
tel. +420 736 162 066, e-mail: josef.novak@ci2.co.cz
jako dárce (dále jen „dárce“)

a
Město Hrochův Týnec
Sídlo: Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec
IČ: 00270156
Bankovní spojení: 1141631329/0800
Zastoupená: Ing. Petrem Schejbalem, starostou obce
tel. +420 731 189 785, e-mail: starosta@hrochuvtynec.cz
jako obdarovaný (dále jen „obdarovaný“)
Se dohodli na tomto dodatku
II. Původní smlouva se vzhledem ke změně umístění a podoby výsadeb mění
v následujícím:
IIA. Ve článku I. „Předmět a účel smlouvv“ se název projektu, uvedený níže v přeškrtnuté
podobě, mění následovně:
Původní text:
„Hrochův Týnec - vsakovací průleh, návrh zeleně - lipové stromořadí“
Nový text:
„Hrochův Týnec - Lipové stromořadí na Honbice, 1. etapa“

IIB. V článku II. „Forma daru a způsob předání“ se odstavec 2, uvedený níže v přeškrtnuté
podobě, mění následovně:
Původní text:
1(2)

2. Dar bude odeslán v jedné, případně ve dvou splátkách (v případě, že nebude shromážděna
celá částka dle odst. 1 do termínu realizace projektu), a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
dárce obdrží na transparentní účet pro program SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2 příslušnou
částku určenou na realizaci offsetového projektu podle článku I.
Nový text:
2. Dar podle čl. II. odst. 1, který je již připraven na transparentním účtu dárce k programu
SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, bude odeslán obdarovanému v jediné splátce do 15 dnů
ode dne doložení realizace samotné výsadby její fotodokumentací a kopiemi dokladů
prokazujících příslušné vynaložené náklady na tento účel.
IIC. Původní přílohy ke smlouvě se nahrazují za nové, přiložené k tomuto Dodatku, takto:
- Příloha 1 smlouvy: Popis offsetového projektu „Hrochův Týnec - vsakovací průleh,
návrh zeleně - lipové stromořadí“ se nahrazuje za tuto přílohu č. 1 k Dodatku č. 1
Smlouvy, nazvanou:
Příloha č. 1 Darovací smlouvy č. SCO2R/2/2020 (Dodatek č.1)
Popis offsetového projektu Hrochův Týnec - Lipové stromořadí na Honbice, 1. etapa
-

Příloha 2 smlouvy: Situační plán výsadby se nahrazuje za tuto přílohu č. 2 k Dodatku č.
1 Smlouvy, nazvanou:
Příloha č. 2 Darovací smlouvy č. SCO2R/2/2020 (Dodatek č.1)
Situace offsetového projektu „Hrochův Týnec - Lipové stromořadí na Honbice, 1.
etapa“

III. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom.
IV. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými
zástupci smluvních stran.

V Praze dne 22. 3. 2021

V Hrochově Týnci dne

Za dárce:
CI2, o. p. s.

Za obdarovaného:
Město Hrochův Týnec

_______________________________
Mgr. Josef Novák, Ph. D.
ředitel CI2, o. p. s.

_______________________________
Ing. Petr Schejbal
starosta města

Přílohy:
Příloha č. 1 Darovací smlouvy č. SCO2R/2/2020 (Dodatek č.1): Popis offsetového projektu
Příloha č. 2 Darovací smlouvy č. SCO2R/2/2020 (Dodatek č.1): Situační plán výsadby
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