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Dodatek č. 2
ke smlouvě o výpůjčce č. 2017114160 ze dne 8.12.2017,
(dále jen jako „Smlouva“)
který dne, měsíce a roku níže uvedeného, podle ust. § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákonlk, 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
na straně jedné (dále jen půjčitel)
2. Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů z.s.
se sídlem: Vančurova 3125/54, Židenice, 615 00 Brno

IČ: 266 60 041,
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, sp.zn. L 10374
ZO 0111 Chovatelů poštovních holubů Praha — Libuš, jakožto základní složka Českomoravského
svazu chovatelů poštovních holubů
se sídlem: Medkova 37, 149 00 Praha — 4,
zastoupená: Vítězslavem Schejbalem, předsedou
na straně druhé (dále jen „vypůj čitel“)

Dodatkem č. 2 se mění a doplňují stávající ustanovení Smlouvy o výpůjčce č. 2017114160 ze dne
8.12.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11.12.2019 následovně:

čl. III
Práva a povinnosti vypůjčitele

Článek 3.13. se mění takto:
Vypůjčitel se zavazuje hradit poplatky za služby V souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky, což
zahrnuje elektrickou energii, vodné a stočné, teplo a odvoz odpadu formou ročního paušálu
ve výši 3.500,— Kě/rok. K této částce nebude připočítáváno DPH.
Článek 3.14. se mění takto:
Úhrada nákladů za služby V souvislosti s užíváním předmětu Výpůjčky bude provedena jednou ročně
na účet půjčitele č: 29022-2000691349/0800, variabilní 2017114160, specifický symbol 2111, a to
nejpozději do 10. února příslušného roku. Za okamžik zaplacení účastníci sjednávají den, kdy bude
sjednaná částka připsána na účet půj čitele.
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čl. V
Závěrečná ustanovení
Uzavření Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady MC Praha-Libuš č. 15/2022 ze dne 31.12022.

Ostatní ustanovení Smlouvy o výpůjčce č. 20171 14160 ze dne 8.12.2017, ve znění Dodatku č. l ze dne

11.12.2019.
Tento dodatek č. 3 byl uzavřen ve čtyřech 3 vyhotoveních z nichž půjčitel obdrží 2 vyhotovení a
vypůj čitel 1 vyhotovení.

V Praze dne 7.3 2022

Za půj čitele:

za vypůj čitele:

Mgr. Jiří Koubek, starosta
městská část Praha-Libuš /,'*\

Vítězslav Schejbal, předseda
Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů
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