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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O SPOLUPOŘADATELSTVÍ PŘI ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZACE
MATTONI ½ MARATON ÚSTÍ NAD LABEM 2016

uzavřený v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
jednající Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města
IČO: 00081531

kontaktní osoba města – PR města, organizační a technické zajištění:

kontaktní osoba města – smlouva, fakturace: 

(dále jen „město“)

a

2. Tempo Team Prague, s. r.o.
se sídlem Františka Křížka 461/11, Holešovice, 170 00 Praha 7
jednající Dr. Carlem Capalbem, jednatelem společnosti
IČ: 251 07 615
DIČ: CZ 251 07 615
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 50213

kontaktní osoba Tempo Team:

(dále jen „Tempo Team“, společně také jako „smluvní strany“, každý samostatně také jako
„smluvní strana“)

1. Na základě uzavřené smlouvy o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton
Ústí nad Labem 2016 ze dne 14. 9. 2016 (dále jen „smlouva“) smluvní strany uzavírají tento
dodatek č. 3 k této smlouvě v tomto znění.

2. V roce 2019 nese tento 1/2 maraton název „Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2019“, (dále
jen „Maraton“) a v jeho rámci pak bude město pro rok 2019 patronem a spolupořadatelem ½
Maratonu, 2 a 4 členného Štafetového běhu a Rodinného běhu a handbikového závodu (dále
vše též jen jako „běžecké akce“).

3. Smluvně dohodnutá částka pro kalendářní rok 2019 se tímto dodatkem stanovuje ve výši
600.000,- Kč (včetně DPH). V následujících letech bude aktuální výše spolupořadatelského
podílu města upravena formou dalšího smluvního dodatku, a to na základě rozhodnutí
oprávněných orgánů města o výši tohoto podílu.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, přičemž každá ze stran obdrží po dvou
vyhotoveních.

5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma stranami, přičemž účinnost tento
dodatek nabude uveřejněním v registru smluv.

6. Součástí tohoto dodatku jsou aktualizované přílohy s Mapami tras Maratonu a běžeckých akcí.
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7. Ujednání a závazky stanovené ve smlouvě, které jsou nedotčené tímto dodatkem, zůstávají
beze změn.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění tohoto dodatku dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany statutárního města
Ústí nad Labem.

9. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. ….Z/19 ze dne
15. 4. 2019.

V Ústí nad Labem dne V Praze dne

za Statutární město Ústí nad Labem za Tempo Team Prague, s. r.o.

........................................................ .........................................................
Mgr. Ing. Petr Nedvědický Dr. Carlo Capalbo

primátor města jednatel společnosti
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Příloha č. 1

Mapy tras Mattoni ½ Maratonu a běžeckých akcí




