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Dodatek č.1 
ke  smlouvě o výpůjčce  SMM/17/09-NS 

 

Město Tábor  
zastoupené Ing. Michaelou Petrovou, místostarostkou města 
sídlo: Žižkovo nám. 2, 390 01 Tábor 
IČ: 00253014 
 
 jako  p ů j č i t e l 
 
a 
 
Pravoslavná církevní obec v Táboře 
zastoupená Mgr. Ing. Mgr. Borislavem Rudičem, duchovním správcem 
sídlo: Špitálské nám. 281/2, 390 01 Tábor 
IČ: 73631019 
 
 jako  v y p ů j č i t e l 
 
 

Čl.1 
1/ Smluvní strany dne 29.9.2009 uzavřely smlouvu o výpůjčce, na základě které vypůjčitel 
užívá  budovu bez čp./če, která je součástí pozemku parc.č. 24 v k.ú. Tábor na Špitálském náměstí. 
 
2/ Smlouva o výpůjčce je uzavřena do 31. května 2019. 
 
 

Čl. II. 
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výpůjčky o dalších 10 let, tzn. článek IV. smlouvy 
o výpůjčce nově zní: 
 
Obě strany souhlasí s tím, že tato smlouva o výpůjčce se uzavírá na dobu určitou s účinností  
od 1. června 2009 do 31. května 2029. 
 
 
 
 
 
 

Čl. III. 
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Smluvní strany se dohodly na vypuštění v článku VI. „Skončení výpůjčky“ bodu 4/ a 5/.  
 
 

Čl .IV. 
Ostatní ujednání zůstávají nezměněna. 

 
 

Čl. V. 
1/ Záměr prodloužení smlouvy o výpůjčce byl řádně zveřejněn  v době od 18.4.2019 do 
13.5.2019 na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách úřadu. 
2/  Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Tábora  dne 13.5.2019 us.č 632/10/19. 
Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. a považuje se za doložku potvrzující 
splnění podmínek zákona.    
 
 

Čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1/ Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží dvě vyhotovení.  
2/ Vypůjčitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností půjčitele vyhledávat, přijímat, 
poskytovat a rozšiřovat informace dostupné mu z její úřední činnosti ve smyslu ustanovení článku 
17 Listiny základních práv a svobod.  
Vypůjčitel bere na vědomí úmysl a cíl půjčitele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a 
poskytovat otevřené informace o jejím nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti. 
Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách Městského 
úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 
Vypůjčitel prohlašuje, že byl informován o tom, že půjčitel je povinným subjektem ve smyslu § 2 
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uveřejnit 
ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího zveřejnění 
v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv zašle tento 
dodatek a smlouvu o výpůjčce k uveřejnění  půjčitel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
dní ode dne uzavření tohoto dodatku.  
3/ Obě strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek, strany si ji přečetly, jejím ustanovením rozumí 
a to vše stvrzují svými podpisy. 
 
 
V Táboře dne  14.5.2019     V Táboře dne:……………… 
 
 
 
 
……………………………………….                              ………………………………………… 
              Ing. Michaela Petrová    Mgr. Ing. Mgr. Borislav Rudič 
                      Půjčitel                                                                            Vypůjčitel 
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