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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. S 238/2021/OKSVČ 
 

Kurt Gebauer 

bytem:       Praha  

narozen:    1941 

č. účtu:    

 

(dále jen „půjčitel“)  
 

a 

 

Městská část Praha 6 

se sídlem:    Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 

IČ:     00063703 

zastoupená:    Mgr. Janem Lacinou, místostarostou 

v předmětu dodatku  
oprávněna jednat:   
 
bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. – pobočka Praha 6 
č. účtu:    2000866399/0800 
  
(dále jen „vypůjčitel“) 
 
(společně jako „smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 
S 238/2021/OKSVČ (dále jen „dodatek“) 

 
 

I. 
 

1. Smluvní strany konstatují, že dne 17. 03. 2021 společně uzavřely Smlouvu o 
výpůjčce č. S 238/2021/OKSVČ (dále jen „smlouva“). 

 
 

II. 
 

1. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1. smlouvy, který nově zní takto: „Výpůjčka se 
sjednává na dobu určitou od 23. 03. 2021 do 15. 11. 2021 za předpokladu 
předchozího zveřejnění této smlouvy v registru smluv.“ 
 

2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v 
původním znění. 
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III. 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží jeden.  
 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jeho 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento 
dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
Dále platí, že nebude-li dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude 
od počátku zrušen. Tento dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření. 

 
4. Půjčitel bere na vědomí, že je vypůjčitel povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 

informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto 
dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud 
si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku nepovažuje za 
důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto dodatku do 
veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv vypůjčitele, včetně případných 
příloh. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné 
vůle, po vzájemném projednání a že s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými 
podpisy. 
 

6. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části 
Praha 6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části 
Praha 6, a to usnesením ze dne 21.09.2021 č. 2844/21 a rovněž byly splněny 
veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání. 
 

 
V Praze dne ………………………                     
  
 
 
  půjčitel:       za vypůjčitele:    
 

 
 

 
…..........................................……..                              ........................................…………   
Kurt Gebauer           Mgr. Jan Lacina  

                        místostarosta 
 
 
         

 
 
 
 

 


