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“f_i',j/ dodatek č. 6 smlouvy o výpůjčce MP/02559/2010 ze dne 25.2.2010 

Smluvní strany 

město Pacov, Náměstí Svobody čp. 320, 395 18 Pacov, IČ 00 248 789, zastoupené starostou 
Bc. Lukášem Vlčkem, DiS., jako půjčitel
a 
TJ Slavoj Pacov, IČ 00477036, Hronova, 395 01 Pacov, zastoupená předsedou Liborem 
Stupkou, jako vypůjčitel 

uzavřely dne 25.2.2010 Smlouvu O výpůjčce, přičemž do současné doby bylo uzavřeno celkem 
5 dodatků této smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že předmětem výpůjčky bude celý pozemek par.č. 1930/48 a předmětem 
výpůjčky bude i pozemek st. 2149 a část pozemku par.č. 1992/3 vše k.ú. Pacov se 
smluvní strany dohodly že Smlouva o výpůjčce MP/02559/2010 ze dne 25.2.2010, která byla 
změněna dodatky č. 1 až 5 nyní zní takto: 

Smluvní strany 
město Pacov, Náměstí Svobody čp. 320, 395 18 Pacov, IČ 00 248 789, zastoupené starostou 
města Tomášem Kocourem, jako půjčitel
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TJ Slavoj Pacov, z.s., IČ 00477036, Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, zastoupená 
předsedou Liborem Stupkou, jako vypůjčitel, 

uzavírají následující 

smlouvu 0 výpůjčce 
I. 

Půj čitel je vlastníkem fotbalového hřiště a tenisových kuıtů na pozemcích par.č. 895/ 12, 
Stavby volejbalového hřiště na par.č. č. 2004/5, stavby atletického stadionu na pozemku 
1930/28, pozemku par.č. 1930/49 a 1930/48, a pozemku st. 39 o velikosti 391 m2, vč. stavby 
skladu, pozemku st. 2158 o velikosti 155 m2 jehož Součástí je budova šaten, pozemku par.č. 
895/ 19 o velikosti 1263 m2, pozemku St. 2250 o velikosti 61 m2 jehož součástí je budova 
tenisové kabiny, pozemku par.č. 895/20 O velikosti 2669 m2 jehož součástí je hřiště S umělým 
povrchem, pozemku par.č. 895/42 O velikosti 189 m2, pozemku par.č. 895/21 O velikosti 696 
m2, pozemku st. 2149 o velikosti 184 m2 jehož součástí je budova klubovny, pozemku par.č. 
1992/3 o velikosti 3230 m2 a pozemku par.č. 1930/48 O velikosti 5992 m2 vše v k.ú. Pacov. 

II. 
Půjčitel zapůjčuje výpůjčìteli k bezplatnému užívání fotbalové hřiště a tenisové kurty na 
pozemku par.č. 895/12, stavbu volejbalového hřiště na par.č. 2004/5 a stavbu atletického 
stadionu na pozemku 1930/28, pozemek par.č. 1930/49 O velikosti 2056 m2 včetně 
příslušenství, vše v k.ú. Pacov. 
Nemovitosti se zapůjčují na dobu neurčitou, počínaje dnem 1.3.2010. 
Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 1.2.2010 do 17.2.2010. 
Výpůjčka byla schválena radou města Pacov dne 18.2.2010. 
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Půjčitel Zapůjčuje vypůjčiteli k bezplatnému užívání pozemek St. 39 O velikosti 391 m2, vč. 
Stavby skladu vše V k.ú. Pacov. 
Nemovitosti se Zapůjčují na dobu neurčitou, počínaje dnem 21.2.2013. 
Výpůjěka byla schválena radou města Pacov dne 20.2.2013. 
Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 29.1.2013 do 18.2.2013. 

Půjčitel Zapůjčuje vypůjčiteli k bezplatnému užívání pozemek St. 2158 O velikosti 155 m2, 
jehož Součástí je budova šaten. 
Nemovitosti se Zapůjčují na dobu neurčitou, počínaje dnem 20.1 1.2015. 
Výpůjěka byla schválena radou města Pacov dne 18.11.2015. 
Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 1.10.2015 do 21.10.2015. 

Půjčitel Zapůjčuje vypůjčiteli k bezplatnému užívání pozemek par.č. 895/19 o velikosti 1263 
m2 a pozemek St. 2250 O velikosti 61 m2 jehož součástí je budova tenisové kabiny 
Nemovitosti se Zapůjčují na dobu neurčitou, počínaje dnem 20.11.2015. 
Výpůjěka byla schválena radou města Pacov dne 18.1 1.2015. 
Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 12.10.2015 do 3.11.2015. 

Půjčitel Zapůjčuje vypůjčiteli k bezplatnému užívání pozemek par.č. 895/20 o velikosti 2669 
m2 jehož Součástí je hřiště S umělým povrchem, par.č. 895/42 o velikosti 189 m2 a část par.č. 

895/21 o velikosti cca 75 ml. 
Nemovitosti se Zapůjčují na dobu neurčitou, počínaje dnem 20.11.2015. 
Výpůjčka byla schválena radou města Pacov dne 18.1 1.2015. 
Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 29.10.2015 do 16.11.2015. 

Půjčitel Zapůjčuje vypůjčiteli k bezplatnému užívání pozemek st. 2149 o velikosti 184 m2 
jehož součástí je budova klubovny, zaplocenou část pozemku par.č. 1992/3 O velikosti cca 60 
m2 a pozemek par.č. 1930/48 o velikosti 5992 m2 Nemovitosti se Zapůjčují na dobu neurčitou, 
počínaje dnem 6.5.2021 
Výpůjěka byla schválena radou města Pacov dne 3.5.2021. 
Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce od 7.4. do 29.4.2021. 

III. 
Vypůjčiteli je znám stav předmětu Smlouvy a v tomto stavu jej od půjčitele přebírá. 
Veškeré poplatky, Spojené S užíváním nemovitostí, které jsou předmětem výpůjčky, ponese 
po dobu trvání výpůjčky vypůjčitel. 

IV. 
Vypůjěitel se zavazuje: 

1. vypůjčené nemovitosti užívat řádně a výlučně k činnosti TJ Slavoj Pacov a k dalším 
akcím předem schválených městem Pacov 

2. udržovat vlastním nákladem v dobrém a uživatelném stavu, 
3. stavební úpravy lze provádět pouze S písemným souhlasem půjčitele, 
4. sám si zajistí a bude hradit Služby Spojené S užíváním předmětu smlouvy, včetně 

drobné údržby. 

V. 
Za škody, které po dobu platnosti této Smlouvy vznikly na majetku půjčitele, nebo které by 
vypůjčitel způsobil na majetku či zdraví třetích osob, odpovídá vypůjčitel podle obecně 
platných právních předpisů. 
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VI. 
Vypůjčitel je povinen předmět Smlouvy vrátit půjčiteli: 

1. na základě dohody smluvních stran, nebo 
2. na žádost půjčitele i před Skončením stanovené doby, pokud vypůjčitel poruší 

povimıost, vyplývající pro něho Z této Smlouvy. 

Vypůjčitel je povinen předmět smlouvy vrátit ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím 
k obvyklému opotřebení. 

Tuto smlouvu může kterákoli Ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí doručenou 
druhé Smluvní straně a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být podána písemně. 
Výpovědní lhůta činí 10 let a běží od prvního dne roku následujícího po roce, ve kterém byla 
doručena výpověď druhé smluvní straně. 

V II. 
Veškeré změny a doplňky této smlouvy je nutno učinit písemnou formou. Písemnosti 
doručované v souvislosti S touto smlouvou se doıučují zpravidla poštou ve formě doporučené 
poštovní Zásilky na korespondenční adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy, ledaže by byla 
druhé smluvní straně písemně oznámena změna adresy. Pokud adresát zásilku nepřevezme 
nebo ji nevyzvedne vúložní době, považuje se poslední den úložní doby dle dohody 
smluvních stran za den doručení. Tím není vyloučena možnost doručení výpovědi či 
odstoupení prostřednictvím datové schránky, kurýra nebo jiným vhodným způsobem. 

Dodatek č. 6 byl schválen radou města Pacov dne 3.5.2021 
Dodatek č. 6 nabývá platnosti podpisu oběma smluvními stranami a účimıosti dnem 
zveřejnění V registru smluv. 
Dodatek č. 6 lze změnit na základě píserrmých dodatků podepsaných oběma smluvními 
stranami. 
Dodatek č. 6 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom. 

V Pacově dne //J „..7<7Q 7 

Půjčitel: Vypůjčitel:

Mčsıø Pnøøv TJ s1nvøjPflø
Tomás Kocour Libor Stupka
starosta předseda 
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