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Č. j.: ZSM-16-29/OÚ-2019
Počet stran: 2
Počet příloh: 3/7
výtisk č.:

DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O UŽÍVÁNÍ MOVITÉHO MAJETKU

ZařízenI služeb pro Ministerstvo vnitra,
státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra Zřizovací listinou č. j.: N1337/97 ze dne 8, 12. 1997, ve znění pozdějších dodatků.
Sídlo: PřÍpotoční 300, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČO: 67779999
Zastoupená: Ing. Jozefem Polakovičem, náměstek pro ekonomiku, na základě
Pověření ze dne 21, 7.2016, č. j.:zsM-21-3/01-2016 (viz Příloha č. l).
(dále jen ,,ZSMV")
a

Česká republika - Ministerstvo vnitra
SÍd|o: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, Holešovice
lČ: 00007064
Zastoupená: Mgr. Ivou Hřebíkovou, ředitelkou Odboru systemizace, organizace a
koordinace státní služby, na základě NMV a SŠP č, 23/2016, organizační řád
Ministerstva vnitra, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Ministra
vnitra č. j: MV - 174888 - 4/OZF - 2015, vydaném referátníkem dne 17. 12. 2015
(dále jen ,,Uživatel")
(obě výše uvedené společně dále též jen ,,Smluvní strany", případně každá z nich
samostatně dále též jen ,,Smluvní strana")
uzavÍrajÍ

tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o užívání movitého majetku (dále jen ,,Dodatek Smlouvy" nebo
,,Dodatek") nás|edujÍcĹho znění:
l

Článek l.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 16,8,2018 Smlouvu o užívání movitého majetku
pod č. j. ZSM-14-37/OÚ-2018 (dále též jen ,,Smlouva").
2, Vzhledem k potřebě Smluvních stran aktualizovat Seznam movitého majetku,
jeho umistěni a s tím související jeho účetní hodnotu uvedenou ve výše
uvedené Smlouvě, uzavÍrajÍ Smluvní strany tento Dodatek č. 1 Smlouvy.
Článek ll.
Změna Smlouvy

1. Znění ČI, l odst, 2 Smlouvy se mění na nás|edující znění:
Tento movitý majetek je umístěn v objektu: Jindřišská, na adrese: Praha 1,
jindřišská 967/34, Praha 110 00, označení CEN: V-CZ01006689, k. ú.: Nové
Město, LV: 541, budova: č, 1.
2. Ode dne účinnosti tohoto Dodatku se původní Příloha č. 1 Smlouvy nahrazuje
Přňohou č. 2 tohoto Dodatku,
3. Účetní hodnota movitého majetku předaného k užívání činí 1,886,215,06 Kč.
(slovy: jeden milion osm set osmdesát šest tisíc dvě stě patnáct 06/100 korun
českých).
Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy výslovně tímto Dodatkem č, 1 nedotčená zůstávají ve
svém původním znění.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, kdy
ZSMV obdrží tři (3) vyhotoveni a Uživatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, a že tento Dodatek je sepsán určitě, srozumitelně, svobodně, vážně
a volně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz této
skutečnosti Smluvní strany k němu níže přjpojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součásti této Smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
Příloha č. 1 - Pověření Ing. Jozefa Polakoviče
č. 2 - Seznam movitého majetku po místnostech
č. 3 - Kontaktní osoby

V Praze dne'

1 1 -09- 2019

V Praze dne:

-09- 2019
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Poyěření
já níže podepsaný
Ladislav Má?a, jediný ,statutární , orgán státní
příspěvkové organizace Zař!zenl služeb pro Ministerstvo vnitra, fC: 67779999, '
se sídlem Praha 10, Přípótoční 300 (dále jen ,,organizace"),
'

tímto'pověřuji ,zaměstnance organiZace:
In g. J oZ!ef Polakovič

k tomu, aby ve všech právních věcech souvisejjcjch s uzavíráním inominátnich smluv
ohledně nemovitého a movitého majetku, se kterým organizace hospodaří, a kteíý je
užíván jednotlivými organizačnímj útvary Ministerstva vnitra, vykonával právní úkony,
které mi v této souvisbsti přísluší, zejména tyto smlouvy uzavíral, resp. podepisoval,

.

Praha 21,7.2016

Pověření ve výše uvédeném rozsahu přijímám:
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