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Dodatek č. 3

ke smlouvě o výpůjčce č. 2017114162 ze dne 2.1.2018,

(dále jen jako „Smlouva“)

který dne, měsíce a roku níže uvedeného, podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.

uzavřely smluvní strany

1. Městská část Praha-Libuš

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

IČO: 00231142 DIČ:CZ 00231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

bankovní spojení: ČS Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

(dálejen „ Půjčitel “)

2. Rodinné centrum Kuřátko, z. s.

se sídlem: Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 - Písnice

IČO: 26593084,

zapsané ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem V Praze, sp. zn. L 12731.

zastoupené: Mgr. Kateřinou Tomešovou, předsedkyní

(dálejen „ vypůjčitel'ý (společně dálejen „ Smluvnístrany “)

Dodatkem č. 3 se mění a doplňují stávající ustanovení Smlouvy o výpůjčce č. 2017114162 ze

dne 2.1.2018 ve znění Dodatku č. 1 (ev.č. 2018064136) ze dne 18.7.2018 a Dodatku č. 2 (ev.

č. 2019124196) ze dne 13.12.2019 následovně:

Článek II. — neba výpůjčky

se mění následovně:

odst. 1 - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

článek III. — Práva a povinnosti vypůjčitele se mění následovně:

odst.13 - Vypůjčitel se zavazuje hradit poplatky za služby V souvislosti s užíváním předmětu

výpůjčky, což zahrnuje elektrickou energií, vodné a stočné, teplo a odvoz odpadu ve Výši

ročního paušálu. Roční výše paušálu je stanovena částkou ve výši 5.000,- Kč (slovy:

pěttisíckorunčeských). K této částce nebude připočítáváno DPH.

Článek V. - Závěrečná ujednání

Pronajímatel prohlašuje, že záměr vypůjčit nebytové prostory byl zveřejněn od 1. 12. 2021 do

17. 12. 2021 na úřední desce Pronajímatele včetně elektronické.

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 306/2021 ze dne

20.12.2021.

Ostatní ustanovení Smlouvy o výpůjčce č. 2017114162 ze dne 2.1.2018 ve znění Dodatku č. 1

(ev.č. 2018064136) ze dne 18.7.2018 a Dodatku č. 2 (ev. č. 2019124196) ze dne 13.12.2019

zůstávají beze změn.
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Tento dodatek č. 3 byl uzavřen ve čtyřech 3 vyhotoveních z nichž půjčitel obdrží 2

vyhotovení a vypůjčitel 1 vyhotovení.

V Praze, dne Š/ÁŽ/ZÚŽ/

za půjčitele: za vypůj čitele:

17 .01. 2022

  
ngv."Jif‘i Koubek, starosta : gr. Kateři a Tomešová

n;?z'stská část Praha-Libuš Rodinné centrum Kuřátko, z. s.

  

 


