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Dodatek č.2 ke smlouvě č.s8/0/oŠpzooo

ke Smlouvě o výpůjčceč.58/O/oŠxĺzooouzavÍenémezi níŽeuvedenými smluvními
stľanami dne 7. 4.2006, ve znění pozdějšíchDodatků

Smluvní stľany

1) Městská část Praha 5,

se sídlem náměstí 14. tijna 4, l50 22 Praha 5

identifikačníčíslo :

:

: MUDr. Radkem Klímou, starostou

bankovní spojení
čísloúčtu
zastoupena
(dále jen

',půjčitel")

a

2) Základní škola waldoľfskáo Praha 5 - Jinonice, Butovická228ĺ9
pří spěvkov á or ganizace
se sídlem Butovická 22819,158 00 Praha 5 - Jinonice
identifikačníčíslo
bankovní spojení
zastoupená : Ing. Pavlem Selešim, ředitelem
(dále jen,,vypůjěitel ad 1)")

3) Spolek pro za|oźeníWaldoľfskéškoly v Praze,
se sídlem : Butovická 91228, 158 00 Praha 5

identifikaění číslo:

bankovní spojení
čísloúčtu
zastoupen : Ing. Janem Matěchou' předsedou,

Ing. Josefem Lichtenbergem, členem výkonné rady Spolku
(dále jen,,vypůjčitelad 2)")

Smluvní strany se v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Pľaha 5 ze dne 16. 2
2017 č.1612512017 dohodly takto:

Clánek I.

člu. Předmět vypůjčkyse rušía nahrazuje se následujícím zněním:
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cl. n.

Předmět vypůjčky

1) Půjčitel touto smlouvou půjčuje vypůjčiteli za dálę stanovených podmínek v souladu
s usnesením Zastupitelstva městské části Pľaha 5 č,. 261612005 ze dne 8. 12. 2005 a č,.

16/2512017 ze dne |6.2.2017 tento nemovitý majetek:

dům ě. popisné 228 postavený na pozemku parcelního čísla l 13
pozemek paľcelního čísla 1l3 o výměře 813 m2, zastavéná plocha a nádvoří
pozemek paľcelního čísla 1 14 o výměře 89Ż mŻ, zahľada
tesco objekt ev.č. 34 postavený na pozemku paľcelního č,ísla l032l5
pozemek paľcelního čisla I032l5 o výměře 529 m2, zastavěná plocha a nádvoří
tesco objekt ev.č,.47 postavený na pozemku paľcelního ěísla 103216
pozemek parcelního čísla 1032/6 o výměře 463 m2, zastavěná plocha a nádvoří
pozemek parcelního ěisla l032l2 o výměře Ż266 m2, zastavěná plocha a nádvoří
dům č. popisné 647 postavený na pozemku parcelního č,ís|a 1032/8
pozemek paľcelního čis|a l032l8 o výměře 579 m2, zastavěná, plocha a nádvoří
pozemek parcelního čis|a l03Żl4 o výměře 388l m2, ostatní plocha
budova č. popisné 636 umístěná na pozemku paľcelního ćís|a I032l7
pozemek paľcelního čísla l03217 o výměře 535 m2, zastavěná plocha a nádvoří
pozemek paľcelního č,is|a |03213 o výměře 1593 m2, ostatní plocha
včetně veškerých součástí a příslušenství v katastrálním i;zemi Jinonice, obec Praha.

Nemovitosti jsou zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastľálním úřadem pro hlavní
město Prahu, Katastrální pľacoviště Praha na listu vlastnictví 2787 pto katastrální uzemi
Smíchov, obec Praha (dále jen ,,předmět výpůjčky").

2) Půjěitel půjčuje předmět výpůjčky uvedený V odst. 1 tohoto článku vypůjčiteli
k bezplatnému uŽívání na dobu neurěitou' avšak nejdéle na dobu existence příspěvkové
organizace, ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

čHnek II
Povinná ustanovení

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byla zveřejněn v registru smluv za
podmínek zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv'
uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode
dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní stľany souhlasí se zveřejněním
svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v ľegistru smluv podle věty první.
Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní
tajemství ve smyslu s 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2) Tímto se ve Smyslu ustanovení $ 43 odst. l zákona č. l3ll2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů, potvľzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního
jednání městské části Praha 5, a to usnesením ZMČ Praha 5 č:. 16/2512017 zę dne 16. 2.
Ż0l7.
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Čbnek III
Závérečnáustanovení

1) Tento dodatek nabyvá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidnem jeho zveřejnění vRegistru smluv u"'..yrlu
-rakonu

č.34O/2O15 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkterých smluv, ,'r,.r"jĺorrani těchto smluv a o ľegistľusmluv,platném znění.

2) Tento dodatek byl vypľacován v Šestivyhotoveních, z nichžpůjčitelobdrŽíčtyři vytiskya vypůjčiteldva qitisky.

3) Smluvní strany prohlašují, Že dodatek sepsaly na zélkladě pľavdivých údajů'jejich pravéasvobodné vůle, nikoli v tísni ani za napádnĺ nevýhodnýcń podmĺnek, doäatek si přečetly,
s jejím obsahem souhlasí a na důkaz tohđpřipojujĺ śvJ|odpisy.
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