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Půjčitel:

sídlo:
statutární zástupce: 
IČO:

Alšova jihočeská galerie

Hluboká nad Vltavou č.p. 144,373 41 Hluboká nad Vltavou

Mgr. Aleš Seifert, ředitel 

00073512
(na straně jedné a dále v textu pouze jako „půjčitel")

a

Vypůjčitel:

sídlo:
statutární zástupce:

kraje
IČO:

Jihočeský kraj

U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice 
Mgr. Bc. Antonín Krák, náměstek hejtmana Jihočeského

70890650
(na straně druhé a dále v textu pouze jako „vypůjčitel")

dnešního dne uzavírají podle § 2193 a násl. občanského zákoníku: Dodatek č. 1 ke smlouvě

o výpůjčce č. 56/2020/Z/OED, ze dne 17. října 2020

článek I.

Ze zápůjčky dle smlouvy 56/2020/Z /OED se ke dni účinnosti tohoto dodatku vracejí půjčiteli dva

sbírkové předměty:
M. Vondrák, Podzim, 1990, olej, plátno, 115x82 cm, 40.000,- Kč 

J. Havlík, Zápas kohoutů, 1960, olej, plátno 95x107 cm, 120.000,- Kč

článek II.

Veškeré ostatní podmínky smlouvy o výpůjčce č. 56/2020/Z/OED ze dne 17. října 2020 zůstávají

v platnosti.

článek III.

S uzavřením tohoto dodatku vyslovila souhlas Rada Jihočeského kraje usnesením č. 20/2021/RK-7 

dne 14.01.2021.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dnem uveřejnění v registru smluv nabývá tento dodatek č. 1 účinnosti.

Uveřejnění provede Jihočeský kraj.

V Hluboké nad Vltavou dne
b-Z. 2/

V Českých Budějovicích dne
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