
Č.j.:MSMT-34079/2019-5

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, č.j.; MSMT-34079/2019-1

uzavřený níže uvedeného dne, mésíce a roku mezi

Půjčitelem
Název: Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sídlo: Karmelitská 529/5, PSČ 118 12 Praha 1
IČ: 00022985
Zastoupená: Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou Odboru majetkoprávního a veřejných

zakázek na základě pověření ministra školství, mládeže a tělovýchovy
č.j. MSMT- 26894/2021-1 ze dne 8. října 2021.

(dále jen „půjčiter) na straně jedné

Vypůjčítelem
Název: Česká asociace streetwork, z. s.
Sídlo: Senovážné náměstí 977/24, PSČ 110 00 Praha 1
IČ: 67778372
Zastoupená: Mgr. Martinou Zikmundovou -  ředitelkou

(dále jen „vypůjčiter) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o výpůjčce č.j.: MSMT-34079/2019-1 ze dne 31. 10. 
2019, na jejímž základě vypůjčíte! užívá nebytový prostor -  místnost č. 518 o výměře 20,1 m^, 
místnost č. 519 o výměře 20,1 m^, místnost č. 524 o výměře 8,95 m^, nacházející se 
v 6. nadzemním podlaží, místnost č. 613, jejíž součástí jsou místnosti archiv a sklad, o celkové 
výměře 55,38 m^ a místnost č. 606 o výměře 21,65 m^, nacházející se v 7. nadzemním podlaží 
budovy na adrese Senovážné náměstí 977/24, Praha 1, Nové Město se mění následujícím 
způsobem.

Cl. 1

1. V článku 4 se mění odstavec 1 původního zněni:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, dvou let, počínaje dnem. 1. 11. 2019 v případě, že 
předtím dojde k rádnému uveřejnění smlouvy v registru smluv. Případné prodloužení výpůjčky 
je možné dodatkem k této smlouvě.

Ve kterém se prodlužuje sjednaná doba nájmu do 30. září 2022 a nově zni takto:

Výpůjčka dle této smlouvy se sjednává na dobu určitou a to od 1. listopadu 2019 do 30. září 
2022. Smluvní strany se dohodly, že o možnostech a podmínkách případného prodloužení 
doby výpůjčky se budou vzájemně informovat v měsíci dubnu 2022.



Cl. 2

1. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o výpůjčce nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv, je vyhotoven v elektronickém originálu.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě
jejich svobodné vůle, a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro 
kteroukoliv smluvní stranu a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze d n e ....................... V Praze dne

za půjčitele za vypůjčitele
Mgr. Eva Vondráčková Mgr. Martina Zikmundová


