
Dodatek č. 1 ke smlouvě 0 Souběžném užívání 
č. 6440-MPS2-2018-124 (DS20l801357) ze dne I. 10. 2018 

DS201 801357/1 

1. Česká republika - Ministerstvo obrany 
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany 
IČO; 60162694 
DIČ: CZ60162694 
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 

ćisıø účınz 
Specifický symbol: 1420 
Za kterou jedná: Ing. Dalibor Valder, Zástupce vedoucího oddělení investic Praha odboru 

řízení staveb Agentury hospodaření S nemovitým majetkem, 
na základě pověření Ministra obrany ČR Ev. č. 233/4-30/2018-7542, ze 
dne 16. prosince 2018, vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 Zákona 
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 
v právních vztazích, v platném 7něı1í 

- ve věcech smluvních: Martin Pecháček, 
- pro rezervaci sportovišť: Mgr. Milan Urbanec - správce S. areálu (pracovník VÚ 2266 

Liberec), 
' " 

- ve věcech technických (údržby): Miroslav Matějka, 
E-mail: 
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření S nemovitým majetkem 

Oddělení územní správy majetku Pardubice 
Teplého 1899, PSČ 530 02, Pardubice 

Datová schránka: hjyaavk 
dále také jen „ministerstvo“ na Straně jedné

a 

2. Statutární město Liberec 

IČ; 00262978 
Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

Za které jedná: lng. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor 
Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Kvasnička, pověřený vedoucí odboru cestovního ruchu, 

kultury a sportu 
ID datové schránky: 7c6by6u 
dále také jen „Souběžný uživatel“ na straně druhé 

se dohodly na žměnách a doplněních Smlouvy O souběžném užívání č. 6440-MPS2-2018-124 
Ze dne 1. 10. 2018 (dále jen ,,smlouva“) a v souladu S jejím ustanovením čl. 8.5. uzavírají tento 
dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“): 

I. 

L) Č1. 2 (Předmět souběžného užívání) bod 2 smlouvv se mění tak. že Ze Seznamu sportovišť. 
která může Souběžný uživatel na základě smlouvv užívat. se vvpouštı travnaté fotbalove hnste,
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hřiště na kopanou s umělým povrchem. výcvíkový trenažér Jakub a sklad sportovních potřeb; 
nadále Zní takto: 

2.2. Souběžný uživatel může na základě této smlouvy užívat následující části 
sportovního areálu (dále ve smlouvě též jen „předmět souběžného užívání“): atletická 
dráha, sektory pro vrh koulí, skokanské sektory, hřiště na plážový volejbal, víceúčelová 
asfaltová plocha, objekt šaten; užívání té které konkretni části sportovního areálu určí 
Správce sportovního areálu (bod 3. 2. této smlouvy). Zvláštní podmínky pro užívání 
jednotlivých částí sportovního areálu (sportovišť) jsou stanoveny Provozním řádem. 

2) ČI. 4 (Platba za užívání a úhrada za poskvtovaná plnění a služby) bod 1 smlouvv se S ohledem 
na redukci sportovišť přenechaných k užívání mění takto: 

4.1. Souběžný uživatel se počínaje rokem 2019 zavazuje ministerstvu za souběžně užívání 
platit částku 182 402,66 Kč ročně. Úplata za Souběžne' užívání je v souladu S právními 
předpisy navýšena O daň Z přidané hodnoty ve výši 21%. 
Výši úplaty Za Souběžně užívání smluvní strany Sjednávají dohodou v souladu 

ustanovenímS 

§ 27 odst. 3 ZMS. 

Výpočet: - úplata bez DPH 150 746,00 Kč 
- DPH 31 656,66 Kč 

Á) Čl. 4 bod 6 smlouvy se S ohledem na úpravu výše úhradv za souběžně užívání pro rok 2019 
a rokv následuiící mění tak. že siednaná výše ıfliradv se bude upravovat O infiaci počínaje rokem 
2020` Zní nadále takto: 

4.6. Počínaje rokem 2020 vždy S účinky od 1. ledna příslušného roku bude Sjednaná výše 
úhrady za Souběžně používání každoročně upravována 0 inflaci. Rozhodujícím 
údajem pro úpravu výše úhrady je míra infiace vyjádřená přírůstkem průrněmého 
ročního indexu spotřebitelských cen Za předchozí rok, Zveřejnčná Českým statistickým 
úřadem. Úprava výše úhrady bude souběžnćmu uživateli oznámena nejpozději do 31. 
března příslušného kalendářnılıo roku. Základem pro úpravu výše úhrady je výše 
úhrady, která byla naposled Sjednána v souladu se smlouvou, čímž se rozumí i úhrada 
upravená výše uvedeným způsobem. Smluvní strany prohlašují, že úpravy výše úhrady 
podle tohoto odstavce budou považovat za závazný způsob určení ceny úhrady pro další 
období v souladu s ustanovením § 2 odstavec 2 Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
Znění pozdějších předpisů, a Souběžný uživatel se Zavazuj e upravenou úhradu, jejíž výše 
byla Správně stanovena a řádně oznámena, hradit. Ministerstvo je oprávněno za výše 
uvedených podmínek vyúčtovat upravenou úhradu a Souběžný uživatel je povinen ji 
platit podle tennínů dohodnutých ve smlouvě. 

II. 

Veškerá další ujednání smlouvy zůstávají zachována v plném rozsahu. 

III.

Z

1

; 

I

›

1

1 

1

n

v

v

x



Smluvní strany prohlašují, že při jednání o tomto dodatku prověřily aktuálnost svých 
identifikačních a kontaktních údajů a údajů 0 bankovním Spojení a že aktuální údaje jsou 
uvedeny v záhlaví tohoto dodatku. 

IV 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinností dnem 

uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O 
registru smluv). 

Smluvní Strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl 
uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což StvıˇZujı svymi 
vlastnoručními podpisy. 

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech výtiscích, Z nichž dva obdrží Souběžný 
uživatel a jeden Souběžný uživatel. 

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Liberec č. 244/2019 Ze 
dne 12. 3. 2019. 

V Liberci dne _mr 2019 
V Praze dne 

1 2 _UL_ 2019 

wtıfl í město Liberec Če< epublika ~ Ministerstvo obrany 
.:oslav Z*““““"" "° ̀ primátor Ing libor Valder 

pov ený řízením Agentury hospodaření 
S nernovitým majetkem
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