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Dodatek Č. 1
ke Smlouvě o výpůjčce č. 136/2015 ze dne 27.8.2015

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, IČ: 00007064
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,

náměstkem generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky
Kontaktní adresa:
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
Kloknerova 2295/26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414, ID schránky: 84taiur
Kontaktní osoba:

Kontaktní osoba:

(dále jen ,,piijčite

a

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
státní příspěvková organizace zřízená dnem 1.1.998 na základě Zřizovací listiny
č.j. N-1337/97 ze dne 8. prosince 1997, ID schránky: iazgiwe
se sídlem: Praha 10, Přípotoční 300/12, PSČ 101 00, IČ: 67779999
zastoupené panem Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem organizace
Kontaktní osoba:

(dále jen ,,vypůjč

uzavřely síce a roku v souladu s právním řádem České republiky tento
dodatek č. l (dále jen ,,dodatek") ke Smlouvě o výpůjčce č. 136/2015 ze dne 27.8.2015 (dále
jen ,,smlouva"). Předmětem smlouvy je výpůjčka části nebytových prostor budovy v části
obce Chodov, č.p. 2295, způsob využití: adminis., která je součásti pozemku parc.č.
2119/129, to vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV 1700 pro k.ú. Chodov a obec
Praha.

I.

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení doby výpůjčky do 31.7.2023.

II.

l. Všechna ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna a
nadále účinná.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
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smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění, půjčitelem jako osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
půjčitel obdrží tři vyhotovení a vypůjčitel dvě vyhotovení dodatku.

5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

17 -08- 2020
V Praze dne°

20, '08, 2020
V Praze dne'

Za půjčitele: Za vypůjčitele:

brig. gen.
námě

Hasič
Č
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H
148 01 Pmha 414, K|oknqrova 28
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