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Dodatek č. 1 SMLOUVY O VÝPŮJČCE

uzavřený podle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů . ^ . r ? f
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Kraj Vysočina
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava
zastoupený MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu smlouvy pověřen 
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiký á majetku 
IČO: 70890749
(dále jen „Půjčitel") na straně jedné

a

Domov Háj, příspěvková organizace
se sídlem: Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
zastoupená: Ing. Danou Pajerovou, ředitelkou 
IČO: 60128054
(dále jen „Vypůjčitel") na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2016 Smlouvu o výpůjčce (dále jen „Smlouva") a na 
jejím základě užívá vypůjčitel nemovitosti ve vlastnictví půjčitele. Obě smluvní strany se 
dohodly na změně jejího obsahu uzavřením dodatku v tomto znění:

Dodatek č. 1
SMLOUVY O VÝPŮJČCE

1. Tímto dodatkem Smlouvy reagují smluvní strany na potřebu úpravy předmětu výpůjčky 
takto:
• předmět výpůjčky Smlouvy se rozšiřuje o pozemek par. č. st. 413 o výměře 253 m2, 

zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Ledeč nad Sázavou, č.p. 378, 
bydlení, v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v 
platnosti.

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Půjčitel a jedno 
Vypůjčitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé svobodné vůle, 
nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

5. Výpůjčitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Půjčitel a splnění této povinnosti doloží Vypůjčiteli. Současně bere Vypůjčitel 
na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek smlouvy do tří měsíců 
od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.



7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

8. Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 19. 2. 2019 a schválen 
usnesením č. 0266/05/2019/RK.

V Jihlavě, dne 1 9. 02, 2019 V Ledči nad Sázavou, dne

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje pro oblast 

ekonomiky a majetku

j,;
- ■! ■ ■ i

Ing. Dana^Pajerova 
ředitelka

Domov Háj 
příspěvková organizace

Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
IČ: 60 12 80 54 

Tel.: 569 720 881 
č.ú.: KB Ledeč 2795380287/0100


