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Městská část Praha – Kunratice 

o z n a m u j e  

ve smyslu par. 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 o hl. m Praze 

 

Z Á M Ě R 
 

uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 1. 7. 2010 ve znění Dodatku č. 1 týkající 

se výpůjčky - nově vybudované místnosti 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 ČR, středisko Paprsek, spočívající ve změně níže uvedených článku Smlouvy 

(změny jsou vyznačeny tučným písmem):  

 

(i) v označení Vypůjčitele dle nové právní úpravy tak, že bude označen:  

 

Junák – český skaut, středisko Paprsek Praha - Kunratice, z.s. 

Se sídlem Golčova 24, 148 00 Praha 4 – Kunratice 

Identifikační číslo: 40762114 

 

 

(ii) Článku 3.3. první odstavec Smlouvy tak, že nově bude znít takto:  

 

3.3. Smluvní strany se dohodly, že Vypůjčitel je povinen hradit Půjčiteli zálohu na spotřebované 

služby ve výši 2.300 Kč/měsíčně (poskytovanými službami jsou elektrická energie, topení, 

vodné a stočné v předmětu výpůjčky). Smluvní strany se dohodly, že tuto zálohu na služby 

bude Vypůjčitel hradit vždy do 1. dne každého kalendářního měsíce bankovním převodem 

na účet Půjčitele - č. účtu 9021-2000690389/0800, pod VS 13. První záloha o výše zmíněné 

výši bude uhrazena za měsíc následující po měsíci, ve kterém došlo k nabytí účinnosti 

Dodatku č. 2.  

 

(iii) Článku 4.1. Smlouvy tak, že nově bude znít takto:  

 

4.1. Půjčitel je povinen předat Vypůjčiteli Místnosti v řádném stavu odpovídající výše uvedenému 

účelu užívání. Vypůjčitel se zavazuje užívat místnosti tak, aby nedošlo ke znehodnocení či 

poškození Místností ani jejich příslušenství a ani jiných částí budovy č. p. 24. Vypůjčitel se 

tímto výslovně zavazuje uhradit řádně a včas k první výzvě Půjčitele jakoukoli škodu, která 

vznikne v/na Místnostech, jejich příslušenství, popř. na jiných částech budovy č. p. 24, v 

souvislosti s činností Vypůjčitele či jeho členů nebo jiných osob uvedených v čl. 3.1. (v) této 

smlouvy. Půjčitel výslovně souhlasí s tím, aby Vypůjčitel měl umístěné své sídlo na 

adrese budovy, ve které se nachází Místnosti, tj. na adrese Golčova č. p. 24,  

Praha 4 - Kunratice.  

 

(iv) Článku 4.3. Smlouvy tak, že nově bude znít takto:  

 

4.3. Vypůjčitel je oprávněn užívat Místnosti kdykoliv v pracovních dnech i dnech 

pracovního klidu.  

 

(v) Článku 4.5. Smlouvy tak, že nově bude znít takto:  
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4.5. Vypůjčitel není oprávněn přenechat Místnosti ať už v celku či z části, do nájmu či jakémukoli 

jinému užívání, ať už úplatnému či bezúplatnému, kterémukoli třetímu subjektu bez 

předchozího písemného souhlasu Pronajímatele. Souhlas může být dán i v elektronické 

podobě prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu).  
 

(vi) Článku 4.6. Smlouvy tak, že nově bude znít takto:  

 

4.6. Půjčitel se zavazuje umožnit Vypůjčiteli a jeho členům přístup do Místností prostřednictvím 

zadního vchodu budovy Golčova č. p. 24, když za tím účelem bude Vypůjčiteli na dobu 

trvání této smlouvy poskytnut jeden (1) klíč od tohoto vchodu. Dále bude Vypůjčiteli na 

dobu trvání této smlouvy poskytnut jeden (1) klíč od Místnosti. Předmětné klíče budou 

Vypůjčiteli předány v den předání Místností, když Vypůjčitel zároveň s převzetím Místností 

dle čl. 4.2. převezme tyto 2 klíče, a to 1 klíč od zadního vchodu č.p. 24 a 1 klíč od Místnosti. 

Oba klíče je povinen vrátit ke dni ukončení této smlouvy.  

 

(vii) Článku 5.1. Smlouvy, ve znění čl. 1.1. Dodatku č. 1, tak, že nově bude znít takto:  

 

5.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2030.  

 

(viii) Článku 6.4. Smlouvy tak, že nově bude znít takto:  

 

6.4. Veškerá korespondence, jež má být dle této smlouvy nebo v její souvislosti učiněna, bude 

učiněna na adresy sídel Smluvních stran, a to buď osobním doručením, kurýrní službou, 

zásilkou nebo doporučenou listovní zásilkou. Korespondenci je možné učinit i v 

elektronické podobě prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), na adresu uvedenou 

na internetových stránkách Smluvních stran, s následným neprodleným doručením 

originálu předmětné písemnosti některou z předchozích forem doručování. Odepře-li 

adresát převzetí zásilky, má se za to, že zásilka byla doručena ve 12.00 hodin třetího dne po 

jejím uložení. 

 

Zároveň MČ Praha-Kunratice upozorňuje občany, že ve lhůtě l5ti dnů od zveřejnění záměru mohou 

k danému záměru podat své nabídky a svá vyjádření, a to písemně na Úřad MČ Praha-Kunratice, 

K Libuši 7. 

 

 

 

 

 

Ing. Lenka Alinčová 

starostka MČ Praha-Kunratice 

Datum zveřejnění: 26. 10. 2017 
 

Datum sejmutí: 11. 11. 2017 
 

Ověřili:  


