
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o výpůjčce

evidenční číslo vypůjčitele č. 49/2015
evidenční číslo půjčitele č. S/021/012/1602/P/2015

pro stavbu č. 8498 „Vodovodní řad Nová Ves“

uzavřený podle § 2193 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi
těmito smluvními stranami:

Městská část Praha 13
zastoupená Ing. Renátou Uraniovou, vedoucí odboru MBAI, na základě pověření starosty
se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5
IČ: 00241687, DIČ: CZ00241687
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen půjčitel)

a

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, 1.10 001 Praha 1

IČ: 00064581, DIČ: CZ0006458ť
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupené společností ZAVOS s.r.o., na základě plné moci ze dne 12.7.2005
se sídlem Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2
jednatel společnosti: Ing. pavel Přikryl
IČ: 60203013, DIČ:CZ60203013

(dále jen vypůjčitel)

z důvodu zpomalení přípravy stavby č. 8498 „Vodovodní řad Nová Ves“ uzavírají smluvní
strany tento dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva o výpůjčce evidenční číslo
vypůjčitele č. 49/2015, evidenční číslo půjčitele č. S/021/012/1602/P/2015ze dne 12.1.2015
ve znění dodatku č. 1 takto:
v
CL II. odstavec 1. se nahrazuje novým textem:

1. Výpůjční smlouvá se uzavírá na dobu určitou ode dne oboustranného podpisu smlouvy do
dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na stavbu č. 8498 „Vodovodní řad Nová
Ves“ nejdéle do 31.12.2023.

v
CL VI. se doplňuje o odstavec 13 :

13. Půjčitel zveřejnění v souladu s platnými právními předpisy dodatek č. 2 v registru smluv.
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Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení č. UR 0452/2019 RMČ Praha T3 ze dne
21.10.2019 a nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním
v registru smluv.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž půjčitel obdrží dva stejnopisy a
vypůjčitel šest stejnopisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce zůstávají beze změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je pravým a svobodným projevem jejich vůle,
že ji neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: Y Praze dne;
' 23. 10. 2019 1 -11-2019

půjčitel
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Po věcné stránce:

Po právní stránce:

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2000Sb. v platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního utonu
v souladu s usnesením RMČ

Pověřeni



Městská část Praha 13 
Ing. David V o d r á ž k a 

starosta městské části

Pověření

M ěstská část Praha 13, se sídlem Sluneční náměstí ě. 2580/13, 158 00 Praha 5, IČ 00241687, 

zastoupená Ing. Davidem Vodrážkou, starostou M G Praha 13,

pověřuje tímto ve smyslu PODPISOVÉHO ŘÁDU, schváleného usnesením RM Č Praha č. 

0135/2018 ze dne 26.3.2018

Ing. Renátu Uramovou, vedoucí odboru majetkového, bytového a 
investičního ÚMČ Praha 13

k podepisování a veškerým úkonům spojených s listinnou agendou:

- smluv o pronájmu nemovitostí, budov a pozemků včetně práva podpisu výpůjčních 
smluv a smluv o bezplatném užívání nemovitostí dle usnesení Rady M Č Praha 13,

- nájemních smluv na byty, dohod o skončení nájmu bytu a výpovědí z nájmu bytů dle 
usnesení Rady M Č Praha 13,

- smluv o postoupení pohledávky a smluv o přistoupení k dluhu dle usnesení Rady M Č 

Praha 13,

- nájemních smluv a dohod o skončení nájmu na prostory nebo místnosti sloužící 
k podnikání v obytných a nebytových objektech svěřených M Č (mimo školských a 
předškolských zařízení) a výpovědi z nájmu dle usnesení Rady M Č Praha 13,

- souhlasu se stavebními úpravami na byty a prostory nebo místnosti sloužící 
k podnikání dle usnesení Rady M Č Praha 13,

- smluv o ubytování a dohod o skončení ubytování v apartmánech Polikliniky Lípa 
Centrum  Nové Butovice dle usnesení Rady M Č Praha 13,

- vzdám se odvolání v případech, kdy je M ěstská Část Praha 13 účastníkem územních a 
stavebních řízení z hlediska vlastnického práva dle usnesení Rady M Č Praha 13,

- smluv nájemních a podnájemních k bytům ve vlastnictví hl.m. Prahy, výpovědí 
z nájmu a dohod o skončení nájmu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy, dohod o skončení 
podnájmu, výpovědi podnájmu dle usnesení Rady M Č Praha 13

- smluv o nájmu bytu v bytovém domě „Petržíikova", který je ve společném vlastnictví 
M Č Praha 13 a Bytového družstva Petržíikova,

- smluv o nájmu bytu v bytových domech „Rotavská" , který je ve společném 
vlastnictví. M Č Praha 13 a Bytového družstva Rotavská,

- dohod o ukončení smlouvy o nájmu bytu v bytovém domě „Petržíikova", který je ve 
společném vlastnictví M Č Praha 13 a Bytového družstva Petržíikova,
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1Ď:00241587 

DIČ: CZ00241687

Tel. ústředna: 235 011 111 

Tel.: 235 011 203, 235 011 212 

Fax: 235 514 661

epodateina@p1 S.mepnstcz 

ID datové schránky; zvSbsur 

www.praha13.cz

užívání nemovitostí dle usnesení Rady MČ Praha 13,
- nájemních smluv na byty, dohod o skončení nájmu bytu a výpovědí z nájmu bytů dle

usnesení Rady MČ Praha 13,
- smluv o postoupení pohledávky a smluv o přistoupení k dluhu dle usnesení Rady MČ

Praha 13,
- nájemních smluv a dohod o skončení nájmu na prostory nebo místnosti sloužící

k podnikání v obytných a nebytových objektech svěřených MČ (mimo školských a
předškolských zařízení) a výpovědi z nájmu dle usnesení Rady MČ Praha 13,

- souhlasu se stavebními

Městská část Praha 13
Ing. David V o d r á ž k a
starosta městské části

Pověření
Městská část Praha 13, se sídlem Sluneční náměstí ě. 2580/13, 158 00 Praha 5, IČ 00241687,
zastoupená Ing. Davidem Vodrážkou, starostouMG Praha 13,

pověřuje tímto ve smyslu PODPISOVÉHO ŘÁDU, schváleného usnesením RMČ Praha č.
0135/2018 ze dne 26.3.2018
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investičního ÚMČ Praha 13

k podepisování a veškerým úkonům spojených s listinnou agendou:
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- vzdám se odvolání v případech, kdy je Městská Část Praha 13 účastníkem územních a
stavebních řízení z hlediska vlastnického práva dle usnesení Rady MČ Praha 13,
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z nájmu a dohod o skončení nájmu bytů ve vlastnictví hl. m. Prahy, dohod o skončení
podnájmu, výpovědi podnájmu dle usnesení Rady MČ Praha 13

- smluv o nájmu bytu v bytovém domě „Petržíikova", který je ve společném vlastnictví
MČ Praha 13 a Bytového družstva Petržíikova,
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MČ
Praha 13 včetně smluv o nájmu garážového stání •

V Praze dne22.3.2018

bag, DavidVotrážka
starostaMČ Praha 13
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- dohod o ukončení smlouvy o nájmu bytu vbytových domech „Roiavšk#, který je ve
společném vlastnictvíMČ Praha 13 aBytového družstvaRotavská,

- smluv o nájmu, dohod o skončení nájmu a výpovědi z nájmu bytu zvláštního určení
V bytovém domě ,,Petržflkova“ á bytových domech „Rotavgká" dle usneseníRady
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