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DODATEK lč. 1 _

SMLOUVY o VYPÚJCCE

ZE DNE 1. 7. 2010

  
 



TENTO DODATEK č. 1 SMLOUVY O VÝPÚJČCE BYL UZAVŘEN DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A

ROKU MEZI

1. Městskou částí Praha-Kunratice

pod adresu Úřadu městské části, ul. K Libuši 7, 148 00 Praha 4

jednající starostkou Ing. arch. Ivanou Kabelovou

IČ: 00231134

DIČ: CZ 00231134

na strané jedné (dále jen „Půjčitel“)

2. Junák svaz skautů a skautek ČR, evid. č. 11443, středisko Paprsek

pod adresou K Libuši 4/9, 148 00 Praha 4 — Kunratice

zastoupený Irenou Janečkovou — vedoucí skautského oddílu

identifikační číslo: 407 62 114 ev. č. 11443

na straně druhé (dále jen "Vypůjčitef')

oba označováni jako Smluvní strany

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Mezi Půjčitel a Vypůjčitelem byla dne 1. 7. 2010 uzavřena smlouva O výpůjčce, jejímž

předmětem je bezúplatné užívání místností v podkroví objektu č.p. 24, ul. Golčova, Praha

4, včetně veškerého vnitřního vybavení a zařízení pro provozování zájmové činnosti

Vypůjčitele.

(B) Smluvní strany mají zájem na změně podmínek Výpůjčky dle zveřejněného Záměru

Půjčitele, který tvoří přílohu č.1 tohoto Dodatku č. 1.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT A ÚČEL TOHOTO DODATKU

1.1. Smluvní strany se dohodly, že čl.5 1. smlouvy se mění tak, že nové zní takto:

5. DOBA VÝPÚJČKY , UKONčENi SMLOUVY

5.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavírána na dobu určitou — 10-ti let jdoucích

Ode dne uzavření smlouvy O výpůjčce poslední ze Smluvních stran, tj. na dobu do 30. 6, 2020.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany prohlašují, že v ostatním zůstává text smlouvy O výpůjčce beze změny a vzájemná

práva a povinnosti obou Smluvních stran tak zůstávají nedotčena.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 smlouvy uzavřely na základě vážné a svobodné vůle,

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze Smluvních stran.



Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou

vyhotovení.
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Městská část Praha Kunratice

Ing.archlvana Kabelová

starostka

stejnopisech a každá Smluvní strana obdrží jedno

V Praze dne ' “

Vypůjčitel:

 

Svaz skautů a skautek ČR, evid. č. 11443, středisko Paprsek

Irena Janečková, vedoucí skautského oddílu



Městská část Praha—Kunratice

o z n a m uj e

ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 8b., o hlavním městě Praze

ZÁMĚR

uzavřít dodatek ke smlouvě o výpůjčce. týkající se výpůjčky - nově vybudované místností o

velikosti 93.4 m2 a dvě WC o velikosti 3,3 m2 a 5,6 m2. situované v podkroví domu č. p. 24.

ul. Golčova, Praha 4 — Kunratice, pro činnost Junáka, svazu skautů a skautek CR, středisko

Paprsek, spočívající ve změně zdoby neurčité na dobu uréitou, a to na období lOti let

jdoucích ode dne uzavření dodatku. Vypůjčitel je povinen hradit veškeré spotřebované

služby, a to zálohově.

Zároveň MC Praha-Kunratice upozorňuje obéany. že ve lhůtě lSti dnů od zveřejnění záměru

mohou k danému záměru podat své nabídky a svá vyjádření. a to písemně na Úřad MC

Praha—Kunratice. K Libuši 7, 148 00 Praha 4—Kunratice.

za MČ Praha—Kunratice

lng. arch. Ivana Kabelová

starostka MC Praha-Kunratice
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