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Níže uvedeného dne, měsíce, roku se dohodli 

Město Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo nám. 40, PSČ 547 01  
IČO: 00272868 
zastoupené místostarostkou Ing. Pavlou Maršíkovou 
jako půjčitel na straně jedné (dále jen půjčitel) 

a 

Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005, se sídlem v Náchodě, Bartoňova 
1005, PSČ 547 01 
IČO: 00857611 
zastoupené ředitelkou Mgr. Radkou Lokvencovou 
jako vypůjčitel na straně druhé (dále jen vypůjčitel) 

na 
dodatku č. 1 

ke smlouvě o výpůjčce č. SMF/2403/2013 uzavřené dne 15.10.2013 
 

I. 
V čl. I. odst.1. smlouvy č SMF/2403/2013 se vypouští text „pozemkové parcely č. 1070/4 
vedené jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4185 m2“. 

V souvislosti s vyjmutím pozemkové parcely č. 1070/4 z předmětu výpůjčky se mění rovněž 
příloha smlouvy - snímek mapy a tabulka cen předmětu výpůjčky. 

Ostatní ustanovení smlouvy o výpůjčce č. SMF/2403/2013 se nemění a zůstávají v platnosti. 
 

II. 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Náchoda dne 29.7.2021 usnesením č. 
148/3152/21, pod číslem 3441. 

V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, se na tento dodatek č. 1 spolu se smlouvou č. SMF/2403/2013 vztahuje 
povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 spolu se 
smlouvou zašle k uveřejnění do registru smluv půjčitel. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.  

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží půjčitel a 1 vypůjčitel. 

 

Příloha: snímek mapy s vyznačením předmětu výpůjčky (bez pozemkové parcely č. 1070/4) 
   tabulka cen předmětu výpůjčky (bez pozemkové parcely č. 1070/4) 

 

V Náchodě dne 3.8.2021   V Náchodě dne 3.8.2021 
Půjčitel:     Vypůjčitel: 
Město Náchod     Základní škola T. G. Masaryka Náchod, 
      Bartoňova 1005 
 
 
 
.....................................................  …………………………………….. 
zast. místostarostkou     zast. ředitelkou 
Ing. Pavlou Maršíkovou    Mgr. Radkou Lokvencovou  


