
Dodatek č. 8

ke smlouvě o výpůjčce č. 120/2006 CES 2006/0438 ze dne 30.11.2006

Smluvní strany:

1. Statutárníměsto Hradec Králové
IČ: 00268810
DIČ:CZ00268810
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupené: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátorem města,
na základě plné moci Ing. Milanem Brokešem, vedoucím odboru správy majetku města

(dále jen ,,půjčitel“)
a

2. Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr,
vložka 1034
IČ:61222275
Sídlo: Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: Mgr. Vojtěchem Horákem, ředitelem

(dále jen ,,vypůjčitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2006 smlouvu o výpůjčce č. 120/2006. Tato smlouva
byla měněna na základě dodatků č. 1 až 7 (dále jen „smlouva").

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8, kterým se
zužuje předmět výpůjčky o pozemkovou parcelu č. 349/42 a o pozemkovou parcelu
č. 349/43, vše v k. ú. Malšovice u Hradce Králové, v Hradci Králové, proto se smlouva mění
takto:

Článek I.

Článek č. I. odstavce č. 1.1 smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Půjčitel tímto prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví nezuživatelnou věc, která je
specifikovaná přílohou č. 1 „Soupis pozemků, staveb a budov", která je nedílnou součástí
tohoto dodatku. Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 10001
pro k. ú. a obec Hradec Králové.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 8 nedotčená zůstávají beze změny.
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2. Dodatek č. 8 ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž půjčiteli obdrží dva
výtisky a vypůjčíte! obdrží jeden výtisk.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i

v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

5. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), a půjčitel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy
se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

6. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá
dnem uveřejnění v registru smluv.

7. Vypůjčitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně
všech příloh).

8. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 8 neobsahuje žádná obchodní tajemství a
vypůjčitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl
uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah
metadat:

- identifikace smluvních stran:

1. Půjčitel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ: 00268810
ID: bebb2in

2. Vypůjčitel: Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241
Sídlo: Rautenkrancova 1241, 500 03 Hradec Králové
IČ: 61222275
ID: vu5kjqw

- vymezení předmětu smlouvy: smlouva o výpůjčce - zúžení předmětu výpůjčky o pozemky
pp. č. 349/42 a pp. č. 349/43 v k. ú. Malšovice u Hradce Králové, v Hradci Králové

- hodnota: - 2.460 Kč bez DPH
- datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
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považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům
zákona o registru smluv.

Seznam příloh:
Příloha č. 1: Soupis pozemků, staveb a budov

V Hradci Králové dne......2Q21 V Hradci Králové dne

za půjč^itele za vypůjčitele
Ing. Milan Brokeš Mgr. Vojtěch
vedoucí odboru správy majetku města ředitel
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PřílohaM
Soupis pozemků, staveb a.budov

Dům dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 12412 (IČO: 61222275)

majetek popis

220 stp.č. 666/3, k. ů. HRADEC KRÁLOVÉ - pod Rautenkrancova čp. 1241

221 Dům děti a mládeže DDM Barák - Rautenkrancova čp. 1241

1084 pozemková parcela č. 236/46 k. ú. HRADEC KRÁLOVÉ ulice J.Koziny chodník L .Rautenkrancova ch.pravý

1293 stp.č. 1878/0 k. ú. Hradec Králové - pod budovou bez čp. (sklad a garáž)

1294 oststavební obj. (ostbudovy bez Č.p. Rautenkrancova) - št 1878 k.ú. HK

16855 st.p. č. 536, Loděnice DDM (včetně objektobč. vybavenosti bez LV; býv. sociální zařízení-WO, Lč. bez využití)

16856 parcela st.p. č. 534/4, Loděnice DDM

16857 pp. č. 120/7, Loděnice DDM

16858 pp. č. 129/1, Loděnice DDM

18717 pp. č. 120/6, Loděnice DDM

18719 SL pare. č. 534/3 k. ú. Malšovice u HK - budova bez čp. Loděnice DDM

18909 p.č. 440 k. ú. Malšovice u HK

18972 Loděnice Domu dětí a mládeže - budova čp. 782 - k.ú. Malšovice na stpč 534/4

19038 Loděnice domu dětí a mládeže - budova bez čp., obč. vyb. - stp.č. 534/3 k.ú. Malšovice u HK
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