
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 9. 5. 2018

Smluvní strany:
Statutární město Mladá Boleslav
sc sídlem Kom ensk^j^iám ěst^^29^01 Mladá Boleslav 
zastoupené mátorem města
IČO: 00 238 295 
DIČ: CZ00238295 
(dále také „půjčitel")

a

Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.
se sídlem Viničná 31,293 01 Mladá Boleslav
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 130151 
zastoupená ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
IČO: 28168 151 
(dále take ,,vypůjčitel“)

půjčitel a vypůjčitel budou dále společně označováni jako „smluvní stran)'".

Preambule
Dne 9. 5. 2018 byla mezi půjčitelem a vypůjčitelem uzavřena Smlouva o výpůjčce nemovitostí 
k bezplatnému užívání nemovitostí v katastrálním území Mladá Boleslav:

- stavební parcely č. 7315 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 561 m2, jejíž součástí je  stavba 
čp/če, občanská vybavenost

- stavební parcely č. 7316 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 137 m2. jejíž součástí je stavba 
čp/če, občanská vybavenost

- pozemkové parcely č. 474/4 (ostatní plocha -  ostatní komunikace) o výměře 1.383 m2
- pozemkové parcely č, 474/12 (trvalý travní porost) o výměře 578 m2
- pozemkové parcely č. 474/13 (trvalý travní porost) o výměře 79 m2
- pozemkové parcely č. 474/14 (trvalý travní porost) o výměře 31 m2
- pozemkové parcely č. 474/19 (ostatní plocha -  manipulační plocha) o výměře 1.570 m2
- pozemkové parcely č. 475/4 (ostatní plocha -  manipulační plocha) o výměře 20 m2
* pozemkové parcely č. 512/1 (ostatní plocha -  ostatní komunikace) o výměře 836 m2
- pozemkové parcely č. 518/1 (zahrada) o výměře 1.503 m2
- části pozemkové parcely č. 474/6 (trvalý travní porost) o výměře do 2,800 m2

za účelem demolice původních staveb loděnice a klubovny (označené v katastru nemovitostí jako 
stavby bez čp/če, občanské vybavenosti) a výstavby nových objektů a provozních souborů dle 
projektové dokumentace „Loděnice a klubovny na Krásné louce p.p.č. st. 7315, st. 7316, 474/4, 474/6, 
474/12, 474/14, 474/19, 474/26, 518/1, 512/1, 475/4 k. ú. Mladá Boleslav11 vyhotovené odpovědným
projektantem - 01/2018 (dále také „předmět výpůjčky14 nebo „vypůjčené
pozemky11).
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Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně dosavadních ujednání obsažených ve Smlouvě o výpůjčce 
nemovitostí takto:

1, V čl. III. bodě lse mění doba trvání smlouvy: text „nejpozději do 30. 6. 2019“ se mší a na 
nahrazuje textem „do 31.12. 2019“.

2. V čl. IV. bodě 3, prvním odstavci sc původní text ruší a nahrazuje textem novým v tomto znění:

užívat vypůjčené pozemky pouze pro sjednaný účel s možností pronajmout nebo poskytnout 
vypůjčené pozemky, jejichž součástí i sou i nové objekty a  provozní prostory ..Loděnice a 
klubovny na Krásné louce“ do užívání jiném osobám v souladu s touto smlouvou a v souladu 
s účelem, pro který byly uvedené objekty vystavěny, řádně svou péčí a nákladem hospodařit na 
vypůjčených pozemcích v souladu s jejich účelovým určením, a to způsobem, při kterém nedojde 
ke znehodnocení, erozi nebo intoxikaci půdy“

1. Smluvní strany se dohodly, že zbývající ujednám obsažená ve Smlouvě o výpůjčce nemovitosti 
zůstávají nezmčnčna.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti nabývá platnosti dnem podpisu 
smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti je  sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti přečetly, 
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

II.
Závěrečná ustanovení

1. 07. 2019
9. 07 . 2019

V Mladé Boleslavi, dne V Mladé Boleslavi, dne

Za statutární město Mladá Boleslav: Za nájemce:

Viničná 3 í
293 Oi Mladá Boleslav

m  is*

reační ©reály,
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DOLOŽKA

Tento právní úkon Statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 
zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1025 ze dne 17. 6. 2019.

V Mladé' Boleslavi dne 1. 07. 2019
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