Dodatek č. 2 k Smlouvě o výpůjčce č. 2014054045 ze dne 5. 12. 2013
Smluvní strany:
Městská část Praha-Libuš,
se sídlem úřadu městské části, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
zastoupená starostou Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231142
(dále jen „půj čitel“)

a
Mateřská škola K Lukám, příspěvková organizace,

K Lukám 664/1a, 142 00 Praha 4 - Libuš
zastoupená ředitelkou paní Martou Hrubou

IČ: 49624628
(dále jen „vypůjčitel“)
uzavírají podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
tento
Dodatek č. 2 ke Smlouvě 0 výpůjčce č. 2014054045 ze dne 5. 12. 2013, ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 12. 5. 2020

kterým se doplňuje takto:

Článek II - Předmět výpůjčky, odstavec 1) takto:
Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli za dále stanovených podmínek v souladu
s usnesením Zastupitelstva městské části Praha-Libuš č. 41/2020 ze dne 30.11.2020 tento
nemovitý majetek:
o budova č.p. 664/1a na parcele st.č. 557/20

.

pozemek st.č. 557/20 o výměře 1.773 m2

.

pozemek parc.č. 557/21 o výměře 2.906 rn2 včetně herních prvků

Nemovitosti jsou zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní
město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 849 pro katastrální území
Libuš, obec Praha, svěřené Městské části Praha-Libuš (dále jen „předmět Výpůjčky“).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platno sti

Marta Hrubá
ředitelka
Mateřská škola K Lukám

vypůjčitel

Příloha č. 1 — Seznam nemovitostí k výpůjčce včetně aktuální hodnoty v majetku MČ PrahaLibuš

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůičce

Seznam nemovitostí k výpůjčce:
Budovy:
a)

Část objektu K Lukám č. p . 664/1a na parcele parc. č. 557/20 v k. ú. Libuš v hodnotě 29 544 261,72 Kč

Pozemky:
a)

Část stavebního pozemku st. č. 557/20 v k. ú. Libuš o výměře 1378 m2 v hodnotě 1 286 250,- Kč

b)

Pozemek parc. č. 557/21 v k. ú. Libuš o výměře 2906 m2 v hodnotě 2 717 110,- Kč
0

Herní prvky součástí pozemku parc. č. 557/21 vk.ú Libuš vhodnotě 1 685 115,— Kč
(multifunkční herní prvek se skluzavkou, mlhoviště, smyslový chodník, dřevěný altán,
edukativní tabule, kuchyňka, loď, pískoviště vč jeřábu a plachty, pružinová houpačka, houpadlo
motorka, lavička auto a loď, kladina, herní stěna obchod, lavička)

