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ZÁPIS O UŽÍVÁNĹ ČÁSTI NEMOVITOSTI

uzavřený v souladu s ustanovením § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 14 a násl. vyhlášky
Ministerstva financi č, 62/2001 Sb., o hospodařeni organizačních složek státu a státních organizaci

s majetkem státu a ustanovením § 66 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

l.
Strany zápisu

Finanční ředitelství v českých Budějovicích

se sídlem Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice
lČ: 00006882 '
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
číslo účtu:

zastoupené Mgr. Danou Srovnalovou, vedoucí odděleni vnitřní správy

(dále jen ,,poskytovatel")

a

Ministerstvo vnitra

se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
lČ: 00007064
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
číslo účtu: ,

zastoupené plk. JUDr. Bohumilem Bezemkem, ředitelem Policie ČR Správy
Jihočeského kraje

kontaktní adresa .' Policie ČR Správa Jihočeského kraje
' Lannova 26, 370 74 České Budějovice

(dále jen ,,uživatel")

Il.
Předmět zápisu

1. S účinností od 1. 7. 2005 je poskytovatel příslušný hospodařit s majetkem
,státu

- budovou č.p. 1067 nacházejicI se v ulici Na Ohradě, na pozemku
parč. č. St. 1972/1 pro obec a katastrální území Strakonice,
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- s pozemkem parč. č. 1598 osť. plocha o výměře 70 m', který byl
oddělen od pozemku parč. č. St. 1972/1 na základě geometrického
plánu č. 2188-430/2003 ze dne 23. ledna 2004

- s pozemkem parč. č. 1494/8 osť. 'plocha o výměře 82 m', který byl
oddělen od pozemku parč. č. 1494/1 na základě geometrického plánu
č. 2188-430/2003 ze dne 23. ledna 2004

- s pozemkem parč. č. 1494/10 osť. plocha o výměře 5 m', který byl
oddělen od pozemku parč. č. 1494/3 na základě geometrického plánu
č. 2188-430/2003 ze dne 23. ledna 2004

vše zapsané v katastru nemovitosµ vedeném Katastrálním úřadem
pro jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm ve Strakonicích a je oprávněn
výše uvedené nemovitosti přenechat do užívání jiné osobě.

2. Nabývacím titulem pro příslušnost poskytovatele hospodařit s majetkem
státu uvedeným v odst. 1 je hospodářská smlouva o převodu práva
hospodaření uzavřená dne 22. 7. 1991 mezi Okresním ústavem národního
zdraví Strakonice na jedné straně a Finančním ředitelstvím v českých
Budějovicích a Správou Veřejné bezpečnosti Jihočeského kraje v českých
Budějovicích (nyní Ministerstvo vnitra) na straně druhé, vložená do katastru
nemovitosti zápisem Z-18000131/1992-307 a zápis o určeni příslušnosti
hospodaření s majetkem státu uzavřený dne 24. 6. 2005 mezi Finančním
ředitelstvím v českých Budějovicích a Ministerstvem vnitra.

3. Poskytovatel přenechává uživateli k užívání v budově uvedené v odst. 1
prostory uvedené v příloze č. 1, která. je nedílnou součástí tohoto zápisu,
o celkové rozloze 729,83 m2, jejichž přesné umístění v budově vyplývá
z přílohy č. 1, a dále pozemky uvedené v odst. 1 (dále jen ,,předmět
zápisu").

4. Předmět zápisu bude užíván výlučně uživatelem.
5. Uživatel není oprávněn přenechat předmět zápisu ani jeho část k užívání

jiné osobě, jiné organizační složce státu nebo státní organizaci. Případné
přenechání předmětu zápisu jinému útvaru v rámci organizační složky státu
Ministerstvo vnitra je možné pouze po předchozím projednání této změny
s poskytovatelem.

Ill.
Účel užívání

1. Uživatel je oprávněn užívat předmět zápisu pouze k následujickn
činnostem:

> provozováni administrativně technické činnosti v kancelářích
> skladování potřebného materiálu a písemností ve skladech

a archivech
> parkování služebních vozidel.
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2. Poskytovatel prohlašuje, že předmět zápisu je stavebně určen k účelu
podle odst. 1.

lV.
Služby spojené s užíváním předmětu zápisu

1. S užíváním předmětu zápisu je spojeno poskytování nás|edujících druhů
služeb
- vodné a stočné - dle ustanovení § 27 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, činí směrné číslo ročnj
spotřeby 16 m3/osobu, tj. při ceně 50,40 Kč/m3/ročně spotřeba
ve výši 32 256,- KČ. (40 osob x 16 m3 x 50,40 Kč/m3 ). Takto určená
částka je zálohou na poskytované služby.

2. Uživatel se zavazuje platit poskytovateli v průběhu kalendářnIho roku zálohy
na úhradu za služby poskytované v souvislosti s užíváním předmětu zápisu,
výše zálohy na služby spojené s užíváním předmětu zápisu může být
poskytovatelem upravena v průběhu kalendářního roku v závislosti
na zvýšení ceny vody. Změna výše zálohy na služby bude smluvními
stranami sjednána písemně formou dodatku k tomuto zápisu.

3. Poskytovatel je povinen skutečné náklady na službu spojenou s užívánim
předmětu zápisu uživateli každoročně vyúčtovat, a to bez zbytečného
odkladu po obdržení všech dodavatelských faktur. Na požádání uživatele
předloží poskytovatel uživateli podklady potřebné pro vyúčtování.

4. Žádné další služby než ty, které jsou uvedeny v odst 1 tohoto článku,
poskytovatel uživateli v souvislosti s užíváním předmětu zápisu neposkytuje.

V.
Platební podmínky

1. Uživatel se zavazuje platit poskytovateli zálohy na služby určené dle ČI. lV.
odst. 1 tohoto zápisu čtvrtletně v celkové výši 8 064,- KČ, a to vždy
nejpozději do 15. dne druhého kalendářního měsíce příslušného čtvrtletí
na účet poskytovatele vedený u České národní banky, pobočky České
Budějovice, č. účtu

2. Peněžité závazky stran zápisu jsou uhrazeny připsáním příslušné částky
na příslušný účet věřitele.

3. Bude-li některé ze stran zápisu doručeha faktura vystavená druhou stranou
s uvedením chybných údajů, je tato strana zápisu povinna fakturu
neprodleně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů ode dne jejího
doručení, zaslat zpět s upozorněním na chyby a s žádostí o jejich
odstraněni.

4. Druhá strana zápisu je povinna údaje překontrolovat a odstranit zjištěné
nedostatky a zaslat bezvadnou fakturu zpět s tím, že takto opravená faktura
je splatná do 14 dnů po opětovném dorµčen1 druhé straně zápisu.
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5. Nebudou-li po překontrolování vrácené faktury zjištěny žádné její
nedostatky, zašle strana zápisu fakturu zpět druhé straně s tím, že faktura je
splatná do 14 dnů po opětovném doručení faktury druhé straně zápisu.

VI.
Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel je povinen udržovat předmět zápisu ve stavu způsobilém
k řádnému užíváni.

2. Poskytovatel je povinen zajistit řádný a nerušený výkon práv uživatele
po celou dobu platnosti tohoto zápisu.

3. Poskytovatel je povinen zajistit řádné a včasné dodávky služby
specifikované v ČI. lV tohoto zápisu.

W

4. Uživatel je povinen umožnit poskytovateli nebo jim oprávněné osobě vstup
do předmětu zápisu za účelem kontroly, zda uživatel užívá předmět zápisu
řádným způsobem, a to na základě předchozího písemného upozorněni
učiněného alespoň tři pracovní dny předem. Bez předchozího písemného
upozorněni je poskytovatel oprávněn vstoupit do předmětu zápisu pouze
v případech nezbytné nutnosti, a to zejména je-li to nutné odvrácení
nebezpeční vzniku škody. Vstup pro tento případ je možný a bude
umožněn pouze v přítomnosti službu konajÍcÍho policisty.

5. Přenechá-li uživatel předmět zápisu k užíváni jiné osobě nebo další
organizační složce nebo státní organizaci, je poskytovatel oprávněn
odstoupit od zápisu. Odstoupení od zápisu je třeba učinit písemně a zaslat
je uživateli. Účinky odstoupení nastanou následující den po jeho doručeni
uživateli. Odstoupením od zápisu se zápis neruší od počátku, nýbrž ke dni
následujícímu po dni doručení odstoupení uživateli.

VIl.
Práva a povinnosti uživatele

b

1. Uživatel se zavazuje, že nebude v předmětu zápisu, ani na volném
prostranství v okolí předmětu zápisu skladovat škodlivé a nebezpečné látky,
ani jejich zbytky. Uživatel zcela odpovídá za svou provozovanou činnost
ve smyslu dodržování platných právních předpisů týkajících se životního
prostředí, hygienických a požárních předpisů v předmětu zápisu a dále
za škodu na předmětu zápisu i volném prostranství v okolí předmětu zápisu
a životním prostředí způsobenou provo,zovanou činností či v souvislosti s ní
a nedodržením platných právních předpisů.

2. Uživatel je povinen provádět v předmětu zápisu na své náklady běžnou
údržbu a běžné opravy, na tyto případy se sjednává analogické použití
ustanovení § 5 a 6 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí
občanský zákoník. Opravy nad rámec běžných oprav je uživatel oprávněn
provést pouze s předchozím písemným souhlasem poskytovatele,
V případě souhlasu poskytovatele s provedením těchto oprav se strany
zápisu zavazují uzavřít smlouvu v písemné formě upravující zejména
podmínky prováděni oprav a náhradu nákladů s nimi spojených.
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3. Uživatel je na své náklady povinen provádět opravy předmětu zápisu, jejichž
potřeba vznikne zaviněním uživatele.

4. Uživatel je povinen oznámit poskytovateli bez zbytečného odkladu potřeby
oprav, které má provést poskytovatel. Při porušení této povinnosti odpovídá
uživatel za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak
přis|uše|y pro nemožnost nebo omeze'nou možnost užívat předmět zápisu
pro vady, které nebyly včas poskytovateli oznámeny.

5. Uživatel je povinen snášet omezení v užívání předmětu zápisu v rozsahu
nutném pro provádění oprav a udržováni předmětu zápisu.

6. Uživatel je povinen v předmětu zápisu dodržovat obecně závazné právní
předpisy, zejména bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické.

7. Uživatel je povinen respektovat provozní řád a požární směrnice předmětu
zápisu. Podpisem tohoto zápisu uži,vate1 potvrzuje, že byl seznámen

rs provozním řádem a požární směrnicí budovy.
8. Uživatel se zavazuje užívat předmět zápisu jako řádný hospodář a zajistit

v předmětu zápisu na svůj náklad běžný úklid.
9, Uživatel je povinen pečovat o to, aby na předmětu zápisu nevznikla škoda.

Uživatel je povinen- počínat si v prostorách, v nich se předmět zápisu
nachází tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku poskytovatele.
V případě porušení této povinnosti je uživatel povinen jím zaviněnou
vzniklou škodu na vlastní náklady odstranit.

10. Uživatel je povinen po podané výpovědi nebo tři měsíce před skončením
platnosti tohoto zápisu a předáním předmětu zápisu umožnit zájemci
o pronajmutí předmětu zápisu jeho prohlídku v přítomnosti poskytovatele
nebo jím oprávněné osoby.

VIII.
Změny předmětu zápisu

1. Změny předmětu zápisu je uživatel oprávněn provádět jen s předchozím
písemným souhlasem poskytovatele. V případě souhlasu poskytovatele
s provedením změn předmětu zápisu se strany zápisu zavazuji uzavřít
smlouvu v písemné formě upravujici zejména podmínky provádění změn
předmětu zápisu a náhradu nákladů spojených s těmito změnami.

2. Provede-li uživatel změny předmětu zápisu bez písemného souhlasu
poskytovatele, je povinen po zániku tohoto zápisu uvést předmět zápisu
na své náklady do původního stavu, tj. provedené změny odstranit.

IX.
Doba platnosti zápisu

Tento zápis se sjednává s účinností ode dne 1. 7. 2005 na dobu neurčitou.

X.
Zánik práva užívání předmětu zápisu

1, Právo užívání předmětu zápisu zaniká zánikem předmětu tohoto zápisu.
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2. Právo užíváni předmětu zápisu může zaniknout písemnou dohodou stran
tohoto zápisu nebo odstoupením poskytovatele v případě uvedeném
v ČI. VI. odst. 5 tohoto zápisu nebo písemnou výpovědí z důvodů uvedených
níže.

3, Poskytovatel může písemně vypovědět tento zápis, jestliže
> uživatel užívá předmět zápisu v rozporu s tímto zápisem;
> uživatel je o vÍce než 3 měsíce v prodlení s placením zálohy nebo

úhrady za služby, jejichž poskytováni je spojeno s užíváním
předmětu zápisu;

> bylo rozhodnuto o odstranění stavby nebo o změnách stavby, jež
bráni užíváni předmětu zápisu.

4. Uživatel může písemně vypovědět tento zápis, jestliže:
> předmět zápisu se stane bez zaviněni uživatele nezpůsobilý

k smluvenému užÍvání;
> poskytovatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto

zápisu,
5. výpovědní lhůta je 12 měsíců a počíná běžet od prvního dne nás|edujícího

kalendářního měsíce po doručení píserňné výpovědi druhé straně.
6. Ke dni zániku práva užívání předmětu zápisu je uživatel povinen předmět

zápisu vyklidit a předat jej poskytovateli ve stavu v jakém jej převzal
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a to na základě písemného
předávacího protokolu potvrzeného oběma stranami zápisu, ve kterém bude
uveden zejména stav předmětu zápisu, jeho závady a počet předaných
klíčů.

XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Uživatel předmět zápisu již fakticky užívá, a tudíž je mu znám jeho stav
a v tomto stavu ho také přebírá.

2, V ostatních záležitostech tímto zápisem neupravených se řídí práva
a povinnosti stran zápisu zákonem Č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, vyhláškou Ministerstva financi č. 62/2001 Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, zákonem
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tímto zápisem se ruší smlouva o poskytováni služeb uzavřená
mezi Českou republikou - Finančním ředitelstvím v českých Budějovicích
a Českou republikou - Ministerstvem vnitra dne 31. 12. 2003,

4. Veškeré změny a dodatky k tomuto zápisu budou provedeny v písemné
formě, označeny pořadovými čísly a řádně podepsány osobami
oprávněnými jednat ve věcech tohoto zápisu.

5. Tento zápis je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
strana poskytovatele obdrží jedno vyhotovení, strana uživatele obdrží
tři vyhotovení.

6. Nedílnou přílohu č. 1 tohoto zápisu tvoří plán objektu Finančního úřadu
ve Strakonicích s vyznačením prostor' v budově č.p. 1067 nacházející se
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v ulici Na Ohradě ve Strakonicích, které jsou předmětem tohoto zápisu.
Nedilnou přílohu č. 2 tohoto zápisu tvoří kopie geometrického plánu
č. 2188-430/2003 ze dne 23. ledna 2004.

7. Strany zápisu jsou povinny se vzájemně informovat o jakékoliv změně údajů
v tomto zápisu uvedených.

v českých Budějovicích dne 24. 6. 2005

l a Li//7oc

plk. JUDr. Bohům"ii Bezemek
ředitel Policie ČR Správy Jihočeského
kraje

F|NANčNIŘED|TELsTvi
V ČESKÝCH BUDĚJ0VICĹCH

Finanční jovicích
D S

vedoucí oddělenI vnitřní správy
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Přehled prostor OO P ČR Strakonice v objektu Cp. 1067 Na ohradě - dle PO

zpŮsob uživánU m2
čÍslo kancelář, dozorčí sklad a provozní soc.zař. chodby,zádveří garáž součet

1. NP
11 16,19
12 48,08
13 22,35
14 1,72
15 1,77
16 10,38
17 10,96
18 10,95
19 10,95
20 10,95
21 10,90
23 13,61
24 35,36
25 11,92
26 5,03
27 3,77
28 1,10
30 4,94
31 1,09
32 1,09

LNP součet 101,05 18,67 13,76 64,27 35,36 233,11
2.NP

40 1,72
41 1,75
42 29,01
43 14,56
44 14,64
45 14,64
46 66,44
47 14,64
48 14,65
49 14,65
50 20,32
51 4,31
52 2,88
53 36,70
54 4,61
55 8,53
56 1,09
57 1,04

ll. NP součet 93,54 92,07 14,13 66,44 266,18
3.NP

61 1,71
62 1,74
63 13,23
64 14,44
65 14,44
66 14,44
67 14,44
68 14,44
70 21,94
72 30,18
73 12,49
74 3,51
75 56,53
76 7,07
77 4,23
78 0,88
79 1,63
80 0,80
81 2,40

IILNP součet 137,55 21,19 11,76 60,04 O 230,54

REKAPITULACE
I. N 101,05 l 18,67 l 13,76 l 64,27 l 35,36 i 233,11
ll. NP 93,54 92,07 14,13 66,44 266,18
Ill. NP 137,55 21,19 11,76 60,04 230,54

332,14 131,93 39,65 190,75 35,36 729,83

St1067



' UČ. A ^'/uk'S-

DODATEK Č. 1
k zápisu o užívání části nemovitosti ze dne 24. 6. 2005

Strany zápisu:

Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
se sídlem Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice
IČ: 00006882
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budčjovice
číslo účtu:
zastoupené Mgr. Danou Srovnalovou, vedoucí oddělení vnitřní správy

(dále jen ,,poskytovatel")

Ministerstvo vnitra
se sídlem Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČ: 00007064
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
číslo účtu:
zastoupené plk. JUDr. Boliumilem Bezernkem, ředitelem Policie ČR Správy Jihočeského
kaje
kontaktní adresa: Policie ČR Správa Jihočeského kraje

Lamiova 26, 370 74 České Budějovice

(dále jen ,,uživatel")

uzavřely dne 24. 6. 2005 zápis o užívání části nemovitosti týkající se užíváni části nemovitosti
č.p. 1067 v ulici Na Ohradě ve Strakonicích (dále jen ,,zápis"). Dohodou stran zápisu se zápis
mění následujícím způsobem.

ČI. I.

ČI. I. zápisu se z důvodu změny v osobě zastupující poskytovatele a z důvodu změny
organizační struktury uživatele v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, mění takto:

Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
se sídlem Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice
TČ: 00006882
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
číslo účtu pro zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor: 4129231/0710
zastoupené Ing. Pavlem BOhmem, vedoucím oddělení vnitřní správy

(dále jen ,,poskytovatel")



Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
" se sídlem Lamiova tř. 193/26, 370 74 Č B

IČ:
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Č B
číslo účtu:
zastoupené jPlk. Mgr. 1ng, H , ředitelem
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Lamiova 26, 370 74 Č B

(dále jen ,,uživatel")

ČI. II.

V ČI. IV. zápisu se odst. 1 z důvodu zvýšení ceny vodného a stočného mění takto:

l. S užíváním předmětu zápisu je spojeno poskytování následujících druhů služeb
- vodné a stočné - dle ustanovení § 27 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí

zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších přeýisů,
činí směrné číslo roční spotřeby 16 m'/osobu, tj. při ceně 53,20 KČ včetně DPlj/m lrok
spotřeba ve výši 34 048,- KČ (40 osob x 16 m3 x 53,20 KČ/m'). Takto určená částka je
zálohou na poskytované služby.

ČI. III.

V ČI. V. zápisu se odst, 1 mění takto:

l. Uživatel se zavazuje platit poskytovateli zálohy na služby určené dle ČI. IV. odst. 1 tohoto
zápisu čtvrtletně v celkové výši 8 512,- KČ, a to vždy nejpozději do 15. dne druhého
kalendářního mčsice příslušného čtvrtletí převodem na účet Roskytovatele číslo

vedený u České národní banky, pobočky C B ,
pod variabilním symbolem 10503.

ČI. IV.

l. Ostatní ustanovení zápisu nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu s tím, Že
poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a uživatel tři vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1, 7. 2009.
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4. Strany zápisu prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek je
sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadnč nevýhodných podmínek,
na důkaz toho připojují své podpisy.

V Č B dne 22. 6. 2009

Finanční řoditdstvľv česlých Budějoviclch
Mánesova 3a
371 87 Č B '

Finanční ředitelství v Č B
P B

vedoucí oddělení vnitřní správy

v Č B dne...Ó. 1.:07:. m.

,. ,, ,.,,',·,' L': ÍÝ/'

.,.

:.1' "E'
'µ č, , ' ,

' ':'-T C:.' l x'::'::\ \ i' ,j1" ;í
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K re e Jihočeského kraje
plk. Mgr. I ľr HEŘMAN

l
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DODATEK Č. 2
k zápisu o užívání části nemovitosti ze dne 24. 6. 2005

Strany zápisu:

Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
se sídlem Mánesova 1803/3a, 371 87 Ceské Budějovice
IČ: 00006882
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
číslo účtu pro zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor:
zastoupené Ing. Pavlem BOhmem, vedoucím oddělení vnitřní správy

(dále jen ,,poskytovatel")

a

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice
IČ: 75151511
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
číslo účtu:
zastoupené plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
kontaktní adresa: Policie ČR Správa Jihočeského kraje

Lannova 26, 370 74 České Budějovice
(dále jen ,,uživatel")

uzavřely dne 24. 6. 2005 zápis o užíváni' části nemovitosti týkající se užívání části nemovitosti
č. p. 1067 v ulici Na Ohradě ve Strakonicích, který byl změněn dodatkem č. l ze dne
1. 7. 2009 (dále jen ,,zápis"). Dohodou stran zápisu se zápis mění následujícím způsobem.

ČI. I.

Přijetím zákona č. 199/2010 Sb., kterým se mění zákon Č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon Č, 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o zrněně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, se s účinností od l. l. 2011 zřizuje jako součást soustavy územních finančních
orgánů Generální finanční ředitelství, kterému je podřízeno i Finanční ředitelství v Českých
Budějovicích. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu a příslušnost k plnění jiných
závazků přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z finančních ředitelství
na Generální finanční ředitelství. Z tohoto důvodu se v ČI. I. zápisu mění specifikace
poskytovatele takto:

Generální finanční ředitelství
se sídlem Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22
zastoupená Ing. Lenkou Pšikalovou, vedQucí oddělení vnitřní správy Finančního ředitelství
v Českýcli Budějovicích
IČ: 72080043
DIČ: CZ72080043
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice
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číslo účtu pro zálohy na služby spojené s nájmem nebytových prostor: 4129231/0710
adresa pro doručování: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích

" Mánesova 3a, České Budějovice, PSČ: 371 87 '

(dále jen "poskytovatel")

ČI. II.

V ČI. IV. zápisu se odst. 1 mění takto:
l. S užíváním předmětu zápisu je spojeno poskytování následujících druhů služeb

· vodné a stočné - dle ustanovení § 27 odst. 1 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu
a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění
pozdějších předpisů. Záloha na poskytnuté služby je určena částkou ve výši
16 000,- Kč.

ČI. III.

V ČI. V. zápisu se odst. 1 mění takto:
1. Uživatel se zavazuje platit poskytovateli zálohy na služby určené dle ČI. IV. odst. 1 tohoto

zápisu čtvrtletně v celkové výši 4 000,- KČ, a to vždy nejpozději do 15. dne druhého
kalendářního měsíce příslušného čtvrtletí převodem na účet Roskytovatele číslo
4129231/0710 vedený u České národní banky, pobočky Ceské Budějovice,
pod variabilním symbolem 10503.

čuv.

l. Ostatní ustanovení zápisu nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu s tím,
že poskytovatel obdrží jedno vyhotovení a uživatel tři výhotovení.

P

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. l. 2012.

4. Strany zápisu prohlašují, Že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek je
sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz toho připojují své podpisy.

v Českých Budějovicích dne 2 Z 12. 2011
Česká republika -

Generální finanční řeclittíi9"i
117 22 Praha l, Lazarská 15!"

Generální finanční ředitelství
Ing. Lenka Pšikalová

vedoucí oddělení vnitřní správy
Finančního ředitelství v Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích dn' 2 g "12" 2011
'SS;\ĺELSĹV/ p%í,

(:)Ĺ:,,,,,,,
. Mgr. Ing. Ivan Fanta

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
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