
Dodatek 5.1
ke smlouvé 0 vypfijéce movitych véci uzavi‘ené dne 08.10.2014

Mésto Bilina,
Ié 00 26 62 30,
se sidlem v Biliné, ul. Bf'eianska 50/4, PSC 418 31,
zastoupené starostkou mésta Biliny Mgr. Zuzanou Schwarz Baf‘tipénovou,
jakoito ”pfijéitel“ na stranéjedné

élovék v tisni, 0.p.s.,
1C: 257 55 277,
se sidlem Safaf‘ikova 635/24, Praha 2, PSé 120 00,
zastoupena Feditelem regionalni poboéky Mgr. Vitem Kuéerou na zakladé zplnomocnéni ze dne
01.06.2016,
jakoito ,,Vypf1jéitel“ na strané druhé

1. Mezi pfljéitelem a vypfijéitelem byla uzavf'ena dne 8.10.2014 smlouva 0 vyIJi’Liéce zafizeni a
vybavem’ Integrovaného centra prevence, nachézejici se v é.p. 555 ( pavilon 6. 1 ) na adrese ul.
Teplicka 6.1). 555, é.ev. 57, v Biliné ( byvalém areélu ZS Teplické Pfedmésti. Pf’esny vyéet zaf'fzem’
a vybaveni tvof‘i pf‘ilohu 6. 1 uvedené smlouvy.

2. S ohledem na platnost smlouvy 0 vypfijéce nemovitych véci uzavf‘ené mezi vy§e uvedenym
stranami se tyto dohodly na zméné ujednéni smlouvy 0 vypfijéce movitych Véci 26 due 08.10.2014,
tykajici doby trvani vypfijéky movitych véci .

3. Na zakladé vyée uvedenjxch skuteénostl' se odstavec 6. l élénku III. nazvaného Doba trvéni pfijéky
Tato smlouva 0 Vjipfijéce movitych Véci je uzavf'ena na dobu uréitou aje platna 0d data
podpisu obou smluvnich stran d0 31.12.2019.
nahrazuje textem
Tato smlouva 0 vypfijéce movitych véci je uzavf'ena na dobu uréitou aje platna 0d data
podpisu obou smluvnich stran do 31.10.2019.

4. V ostatm'ch ujednanich se smlouva o vypi’ljéce zafizeni a vybaveni Integrovaného centra prevence
ze dne 8.10.2014 nemém’.

5. Osoby podepisujici tuto smlouvu slovné prohla§uji, ie jsou plné zpi'lsobilé a oprévnéné ke V§em
pravnim fikoni’un v celém rozsahu této smlouvy, a iejim nejsou znémy iédné prévni ani faktické
pfekééky brém'ci jejimu uzavf'eni.

6. Smluvm’ strany prohlaéuji, ie Si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfeéetly, is byla uzavf‘ena
po vzéjemném projednani, podlejejich pravé a svobodné vfile, uréité, véiné a srozumitelné, nikoli
V tisni nebo za jinak napadné jednostranné nevyhodnjmh podminek.

7. Schvaleno usnesenim Rady mésta dne 06.08.2019 usnesenim 5. 1014

V Biliné, dne .......2.0.-.08...21].1.9 ...... V Biliné, dne: ....... 441002047 .......

Mgr. Zuzana Schwarz Baftipénova Mgr. Vit Kuéera
starostka mésta Biliny f'editel reg. poboéky 0.p.s. Clovék v tisni

pfijéitel vypfijéite]




