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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o výpujčce ze dne 8. 3. 2006,

ve znění pozdějších dodatku

I. Účastníci smlouvy

Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou:

Puičitel: iČ: 00248789, Město Pacov
Zastoupené starostou: Ing. Lukáš Vlček
dále jen „Město“

Vypujčitel: iČ: 63893703, Dum senioru-Domov duchodcu
Zastoupený ředitelkou: Ing. Michaela Pučálková, DiS.
dále jen „DS-DD“

se dohodly, že spolu v zájmu úpravy podmínek užívání a hospodařeni s majetkem Města příspěvkovou
organizací DS-DD uzavřou tento dodatek ke smlouvě o výpůjčce‘

II. Článek „11. Předmět smlouvy“ se mění takto:
Předmětem smlouvy je vypujčení těchto nemovitostí:

a) Budova v ulici Malovcova č.p. 1080

lnvent.č. I Název I Pořizovací cena I
(v účetnictví Města) I I I

1153 ! Dům seniorů-Domov důchodců 237.660.884,12 Kč

b) Pozemky v ulici Malovcova č.p. 1080

‚II~_ ‚II.II~

Druh pozemku Celková Vypůjčená Cena vypůjčené části
výměra část

Zastavěná plocha a nádvoří 1.901 m2 1.901 m2 190.100 Kč
Zastavěná plocha a nádvoří 1985 m2 1985 m2 18.221 Kč
Zastavená plocha a nádvoří _____________________ 15 Kč
Ostatní plocha 7.50Gm2 7.506 m2 49.130 Kč
Ostatní plocha 1.766 m2 1.766 m2 28.598 Kč
Ostatní plocha 667 m2 667 m2 3.335 Kč
Ostatní plocha 300 Kč
Pozemky 13.831 m2 13.831 ni2 286.699 Kč

Vypůjčené nemovitostí jsou rovněž názorně zakreslenyv příslušném mapovém listu, který je přílohou této

Majetek pořízený v rámci přístavby realizované na parc.č. st. 2486 a st. 2487 může DS-DD Po dobu
následujících 20 let (v souladu s dotačními podmínkami) využívat pouze k poskytování sociálních služeb.
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Ill. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce ze dne 8.3. 2006 se nemění.

2. Tento dodatek byl schválen radou města Pacova dne 16. 12. 2019, usnesením c.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Další změna smlouvy je možná pouze prostřednictvím písemných dodatků.
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