
Dodatek č 1 ke SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE TS-892/2020

Ev.č.: 3038/21-CSMV
č.j.: TS-3058/2021

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE

u půjčitele evidované pod číslem TS-892/2020
uzavřený v souladu s ustanoveními § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a dále v souladu se
zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních

vztazích, ve znění pozdějších předpisů,

Článek I.

Smluvní strany

1. Česká republika - OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem
vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. záři 2008 v platném znění pozdějších
dodatků.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená'

kontaktní osoba:
telefon:
fax.
e-mail:
dále jen ,,půjčitel"

Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
75151898
nejsme plátci DPH

Ing. Jiřím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRA SPORTU
MINISTERSTVA VNITRA,

2. ČSS,z.s.-sportovně střelecký klub policie RAPID Plzeň
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku dne 1. ledna 2014, vedeném Městským soudem
v Praze, spisová značka L48774.

se sídlem:
zastoupený:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
č. účtu:
telefon:
e-mail
dále jen ,,vypůjčitel"

Lobzy 1109, 312 00 Plzeň
Mgr. Vlastislav Fiala, předseda
45335419
neplátce DPH

společně rovněž označováni také jako ,,smluvní strany"

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce evidované pod číslem TS-892/2020
(dále jen ,,smlouva"), kterým se mění a doplňuje smlouva v těchto ustanoveních:

l. Článek l. odst. 3 a 4 Předmět výpůjčky - rozšířeni předmětu výpůjčky:
Smluvní strany se dohodly na rozšířeni předmětu výpůjčky na adrese Lobzy č.p. 1109
v Plzni o
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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE TS-892/2020

- místnost č. 236 o výměře 176,4m2 (vzduchová střelnice). Současně se smluvní strany
dohodly na změně celkové hodnoty výpůjčky s ohledem na rozšÍřeni předmětu výpůjčky o
výše citovanou místnost. Na základě výše uvedených skutečnosti se tímto Dodatkem č. 1 ke
smlouvě mění ustanoveni Článek I. odst. 3 a 4 smlouvy takto:

,,Článek I. odst. 3 a 4.
Předmět a účel výpůjčky

3. Předmětem výpůjčky jsou nebytové prostory v provozní budově Olymp CS MV na adrese
Lobzy č. p. 1109 v Plzni. Konkrétně se jedná o tyto prostory:
- místnost č. 137 o výměře 21,31,m2 (šatna pistolových disciplin),
- místnost č. 138 o výměře 13,68m2 (šatna puškových disciplin).
- místnost č. 140 o výměře 13,68 m2 (šatna pistolových disciplin),
- místnost č. 109 o výměře 14,11 m2 (sklad zbrojního materiálu),
- místnost č. 236 o výměře 176, 4m2 (vzduchová střelnice)
výše uvedené prostory jsou umístěny na pozemku parč. č. 161/3 , který je zapsaný na listu
vlastnictví č. 492 pro katastrálni území Lobzy ( dále rovněž ,,předmět výpůjčky"). výpůjčka
bude sjednána v rozsahu určeném v článku //. této smlouvy. Specifikace předmětu Yýpůjčky
je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. výpis z katastru nemovitosti tvoří přílohu č. 2 této
smlouvy. Obě přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy.

4. Celková hodnota předmětu výpůjčky je stanovena v souladu s účetní hodnotou, a to
v celkové výši 1. 522. 751 po zaokrouhleni.

Ostatní ustanoveni Článku l. smlouvy zůstávají v platnosti nezměněna.

Il. Článek ll. Doba trvání výpůjčky - změna rozsahu využiti předmětu výpůjčky:
Smluvní strany se dohodly na doplnění Článku ||. odst. 2 smlouvy v důsledku rozšířeni
rozsahu využiti předmětu výpůjčky o další místnost č. 236. Na základě výše uvedených
skutečnosti se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě mění ustanovení Článku ||. odst. 2 smlouvy
takto:

,,Článek ll. odst. 2.
Doba trvání výpůjčky

2. Místnosti č. 137, 138 a 140 dle ČI. l odst. 3 (označeny jako šatny) budou vypůjčitelem
užívány 5x týdně a to od pondělí do pátku v době od 14 do 19 hod. a v případě závodů dle
potřeby i o sobotách a nedělích (závody jsou uvedeny v kalendáři závodů Českého
Střeleckého svazu), místnost č. 109 (dle ČI. l odst. 3 (označena jako sklad) bude
vypůjčitelem užívána dle potřeby výdeje a přijmu zbrojního materiálu. Místnost č. 236 bude
vypůjčitelem užívána v rozsahu 4 stanovišť' ve všedni dny 3x týdně v pondělí, středu, čtvrtek
od 15.30 do 18:30 hod."

Ostatní ustanoveni Člán ku ||. smlouvy zůstávájí v platnosti nezměněna.

Ill. Článek III. Cenová ujednáni - změna úhrady provozních nákladů:
Smluvní strany se dohodly na změně úhrady provozních nákladů v důsledku rozšířeni
rozsahu využiti předmětu výpůjčky o další místnost č. 236. Na základě výše uvedených
skutečnosti se tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě mění ustanoveni Článku Ill, odst. 3 smlouvy
takto:
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Dodatek č 1 ke SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE TS-892/2020

,,Článek Ill. odst. 3.
Cenová ujednáni

3 Za užíváni mistností č. 137, 138 a 140 (dle ČI. l odst. 3) bude výše provozních nákladů
vyčíslena paušálni částkou 522 Kč za měsíc (zimním období). Za užíváni místnosti č. 109
(dle ČI. l odst. 3) bude výše provozních nákladů Činit 174 KČ za měsíc (v zimním i letním
období). Za užíváni místnosti č. 236 (dle ČI. l odst. 3) bude výše provozních nákladů činit
278 Kč za měsíc (v letním období od 1.5. do 31.10.) a (zimním období od 1.11. do 30.4.)
bude výše 641 Kč za měsíc.

Ostatní ustanoveni Člán ku Ill. smlouvy zústávají v platnosti nezměněna.

IV. Z důvodu rozšířeni předmětu výpůjčky se původní Příloha č. 2 ke smlouvě mění a
nahrazuje novou Přílohou č. 2, která se stává nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávaji nezměněna a nadále zůstávaji v platnosti.

ll. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
V případě nepodepsáni tohoto dodatku v jeden den, nabude tento dodatek platnosti
pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si
vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat
uzavřené smlouvy včetně příslušných dodatků k těmto smlouvám, které jsou nedílnou
součásti výše uvedených uzavřených smluv, v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek č. 1
v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do registru smluv vloží
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tento dodatek č. 1, na něhož se
vztahuje povinnost uveřejněni prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve
dnem uveřejněni. Platnost tohoto dodatku č. 1 konči splněním závazků obou smluvních
stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platnosti originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
4. Ostatní ustanoveni smlouvy evidované pod č. ts-892/2020 zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy evidované pod č. TS-892/2020.
6. Nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 1 jsou niže uvedené přílohy:
Příloha č. 2 - nová specifikace předmětu výpůjčky (l strana)

V Praze dne .iQsí .-.?O2{
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