
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o výpůjčce

r

Účastníci, kterými jsou:

Město Znojmo 
IČ 293881
sídlo Obroková 10,12, 669 02 Znojmo
jednající starostou Ing. Pavlem Balíkem
pro účely této smlouvy jednající Ing. Vítězslavem Otrubou, vedoucím 
majetkového odboru Městského úřadu ve Znojmě

jako půjčitel

1.

a

2. Tělovýchovná jednota Znojmo 
IČ45669236
sídlo J.F.Curie 5, 669 02 Znojmo
jednající Miroslavem Vocílkou, předsedou a Jiřím Kyněrou, místopředsedou

jako vypůjčitel

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli takto:

I.
Na zákíadě smlouvy o výpůjčce ze dne 26.3.2003 má vypůjčitel 

nemovitosti tvořící sportovní areál v Husových sadech ve Znojmě, a sice:
- budovu č. p. 3302, občanská vybavenost, na pozemku pare. č. 2159/2,
' pozemek pare. č. 2155/7, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 339 m2,
' pozemek pare. č. 2155/1, ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 8047 

m2,
’ část atletické dráhy na pozemku pare. č. 2155/4, ostatní plocha, sportoviště a 

rekreační plocha, kde pozemek o výměře 1958 m2 je ve vlastnictví Sokola Znojmo,
' tribuny na pozemku pare. č. 2155/7 a pozemku pare. č. 2155/3, 

vše v k.ú., Znojmo-město, obec Znojmo, okres Znojmo, zapsáno v katastru nemovitostí 
Katastrálního úřadu ve Znojmě na Jistu vlastnictví č. 10001.
Předmětem výpůjčky nejsou prostory, které byly již před účinností smlouvy o výpůjčce dány 
do užívání jiné osobě.

ve výpůjčce

II.
Smluvní strany se tímto dohodly na změně výše citované nájemní smlouvy takto:

1. V článku III. nazvaném Další ujednání se na konci nově vkládá odstavec 15. následujícího 
znění:

„15. V případě provedení rekonstrukce sportovního areálu vypůjčitelem za pomoci státní a 
krajské dotace po dobu do 1 .dubna.2021 :

:
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- město neprovede nemovitosti tvořící areál
zřízených nebo založených Městem Znojmem,
-město bude sportovní areál využívat pro účely tělovýchovy, sportu a kultury
8 1120?4n‘‘Veni y SChVálen° USnesením Rady města Znojma č. 72/2004 bod ě

2. V článku IV. nazvaném Doba výpůjčky odstavec 1

nem0vi,é Vfc‘ «■ ..

na třetí osobu, kromě právnických osob

■ 2371 ze dne

. nově zní:

III.
1. Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce zůstávají nezměněna.
2. Obsah tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě

města Znojma č. 99/2005 bod č. 3205 ze dne 22. 8 2005P^ČCS ^ SChválen usnesením Rady

IV.

ve dvou acjnopi^

SJeho Pletli a s„„hIasí

' Dodatek c- 1 nabýva Platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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Ve Znojmě dne 1. září 2005
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Tělovýchovná jednota Znoj
Miroslav Vocílka, předseda

Město Znojmo
Ing. Vítězslav Otruba, vedoucí
majetkového odboru Městského
úřadu ve Znojmě

mo

Jiří^Kyněra, místop
ota Znojmo
ředseda

Tělovýchovná jednota
669 02 ZnK?.Cu,ie5


