
Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 
 
Obec Mukařov, 
se sídlem: Příčná 11, 251 62 Mukařov  
IČ: 00240508 
zastoupená: Rudolfem Semanským, starostou obce 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu: 177966230/0300 
(dále jen „obec Mukařov“)  
na straně jedné 
 
a 
 
Obec Svojetice 
se sídlem: Na Kopci 14, 251 62 Mukařov 
IČ: 00240834 
zastoupená: Ivanou Dubskou, starostkou obce 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 35-8423700267/0100  
(dále „obec Svojetice“ nebo „jednotlivá obec“)  
 
tento 
 

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ 
o spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov 

 
I. 
 

 Smluvní strany se po vzájemných jednáních dohodly na změně a opravě 
Smlouvy o spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov. S ohledem 
na skutečnost, že smlouva byla uzavřena ve stejném znění pro několik spádových 
obcí, rozhodly se obec Mukařov a Obec Svojetice řešit její změnu vztahující se pouze 
k obci Svojetice tímto Dodatkem č.1.  
  
 Smluvní strany se dále dohodly na tom, že jak Smlouva o spolufinancování 
rozšíření spádové základní školy Mukařov tak tento Dodatek č.1 jsou po jejich 
schválení zastupitelstvem jednotlivých obcí podepisovány v jeden okamžik a to 
společně s Dohodou o vytvoření společného školského obvodu spádové školy. 
 

II. 
 
 Smluvní strany se dohodly na tom, že Článek IV. Odst.5) Smlouvy o 
spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov nově zní: 
 

„Obec Mukařov se zavazuje, že jako zřizovatel ZŠ Mukařov bude navyšovat 
kapacitu školy od školního roku 2016/2017 tak, aby ředitel školy mohl v souladu 
se schválenými kritériemi pro přijímání žáků přijmout všechny děti z obcí 
školského obvodu. 
Tato povinnost obce Mukařov bude trvat po celou dobu majetkové účasti obce 
Svojetice na pozemku p.č. 766/7 v k.ú. Mukařov u Říčan jehož součástí je stavba 



ZŠ, tj. vlastnictví spoluvlastnického podílu o velikosti 6,6%, k jehož převodu se 
obec Mukařov zavazuje v ustanovení čl.VI odst.6 této smlouvy.“    
 

 
III. 

 
   Smluvní strany se dále dohodly na tom, že článek V. Odst.2) Smlouvy o     
spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov nově zní: 
  
 „Rozdíl mezi Finanční spoluúčastí a již uhrazenými finančními prostředky obcemi 

školského obvodu (který byl stanoven na základě výpočtu uvedeném v Příloze č. 
4) bude uhrazen na bankovní účet příslušného účastníka Smlouvy do 30 dnů od 
schválení úvěru obci Svojetice na finanční účast na Projektu a předložení 
finančního vyúčtování Projektu. Finanční vyúčtování Projektu podléhá kontrole 
zastupitelstev obcí společného školského obvodu.  

 Obec Svojetice se zavazuje zažádat o úvěr na spolufinancování Projektu 
nejpozději do 30.8.2016.“ 

 
IV. 

 
Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VI. Odst.6) Smlouvy o spolufinancování 
rozšíření spádové základní školy Mukařov nově zní: 

 
 
„Obec Mukařov se zavazuje, že do 30 dnů po obdržení platby Finanční 
spoluúčasti uzavře s Obcí Svojetice smlouvu o převodu spoluvlastnického podílu 
na stavbě Projektu, resp. pozemku p.č. 766/7 v k.ú. Mukařov u Říčan, na němž 
stavba stojí, (dále jako „Pozemek“) v této procentuální výši: 6,6% (výpočet viz 
Příloha č.5). Cena spoluvlastnického podílu odpovídá Finanční spoluúčasti obce 
Svojetice.“ 

 
V. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních 
stran. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich 
svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. 

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. 

V ....... dne....... 

 

Obec Mukařov      Obec Svojetice 

Zastoupená starostou     zastoupená starostkou 
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