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Dodatek č.1 ke Smlouvě o vv'půičce č. 2017114160

Smluvní strany:

1) Hlavní město Praha

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

zastoupená starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231142, DIČ: CZOO231142

bankovm’ spojeni: ČS a.s. Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

na straně jedné - (dále jen půjčitel)

a

2) Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z.s.

se sídlem: Vančurova 3125/54, Zidenice, 615 00 Brno

IČ: 266 60 041, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka

10374 ZO 0111 Chovatelů poštovních holubů Praha — Libuš

se sídlem Medkova 37, 149 00 Praha — 4, jakožto základní složka Českomoravského svazu

chovatelů poštovních holubů zastoupená předsedou Vítězslavem Schejbalem

na straně druhé, (dále jen „vypůjčitel“)

uzavřely podle § 2193 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2017114160 (dále jen ,,dodatek”)

kterým se mění a doplňují stávající ustanovení Smlouvy o výpůjčce č. 2017114160 ze dne 8. 12.

2017 následovně:

Č1. I

Předmět výpůjčky

1.2. Článek 1.2. se mění takto:

Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli za níže stanovených podmínek v souladu s usnesením

Rady městské části Praha-Libuš č. 307/2019 ze dne 2. 12. 2019 vymezenou část výše uvedené

budovy č. p. 1 a pozemku parc. č. 466 Libuš přičemž část, která je předmětem výpůjčky je

vymezena v situačním plánku, který je přílohou č. l k této smlouvy ( dále jen „předmět výpůjčky“).
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Čl. II

Doba výpůjčky

2.1. Článek 2.1. se mění takto:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023.

Cl. V

Závěrečná ustanovení

5.10. Článek 5.10. se mění takto:

Záměr pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn na úřední desce v souladu se zákonem

č.13l/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění od 31. 10. 2019 do 15. 11. 2019.

Ostatni ustanovení Smlouvy o výpůjčce č. 2017114160 zůstávají v platnosti a nej sou tímto dodatkem

dotčena.
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Českomoravského svazu chovatelů

poštovních holubů

Vítězslav Schejbal, předseda

Příloha:

- situační plánek
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