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Dodatek č. 1

ke smlouvě o výpůjčce, ev. č. 1377/2021/MJ ze dne 6. 5. 2021, dále také jen „smlouva“

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

zastoupeno Mgr. Radimem Babincem, náměstkem primátora

(dále jen „ půjčitel “)

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

se sídlem: Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou B 1104

IČO: 619 74 757

DIČ: CZ61974757

zastoupena: Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

(dále jen „ vypůjčíte! “)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Výše uvedené smlouvě o výpůjčce

Obsah smlouvy
 

čl.

1

|.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene vzáhlaví tohoto dodatku jsou v souladu se skutečností

V době jeho uzavření. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní stráně.

Čl. II. odst. 1. se doplňuje o novou odrážku tohoto znění:

„— parc. č. 4123, ost. plocha — jiná plocha, o celkové výměře 31 m2 (vedeného v operativní evidenci

půjčitele pod inventárním číslem 53711 v pořizovací hodnotě 24.000, - Kč)

Čl. II odst. 2 se doplňuje o novou odrážku tohoto znění:

„— parc. č. 4123, ost. plocha — jiná plocha, o výměře 31 m2

Čl. II odst. 3 se vypouští v plném rozsahu:

„Účelem výpůjčky je vedení kabelové trasy VN z měnírny Dopravního podniku Ostrava as. do nabíjecí

stanice pro autobusy v Terminálu Hranečník V rámci stavby „Infrastruktura pro Elektromobilitu

Hranečník“

a nahrazuje se textem tohoto znění:
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„Účelem výpůjčky je vedení kabelové trasy WV z měnírny Dopravního podniku Ostrava as. do nabíjecí

stanice pro autobusy v Terminálu Hranečník v ramci stavby „Infrastruktura pro Elektromobilitu

Hranečník“ a v ramci stavby „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, [. etapa -1. a 2. fá:e

čl. III.

Ostatní ujednání

1 . V ostatních uj ednáních se smlouva nemění.

2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku V registru smluv V souladu se zákonem

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany

se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní V souladu se zákonem o registru smluv půjčitel.

3. Smluvní strany se dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu dodatku jinými

slovy, i přijetí nabídky sdodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění

podmínky nabídky.

4. Dodatek je vyhotoven V pěti stejnopisech, z nichž půjčitel obdrží čtyři vyhotovení a vypůjčitel obdrží

jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen

po vzájemne'm projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně.

čl. IV.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

1 . O záměru města změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 1377/2021/MJ ze dne 6. 5. 2021 rozhodla rada města

dne 13. 7. 2021 usnesením č. 07114/RM1822/109, bod 2).

2. Záměr změnit smlouvu o výpůjčce ev. č. 1377/2021/MJ ze dne 6. 5. 2021 byl zveřejněn na úřední desce

Magistrátu města Ostravy V době od 15. 7. 2021 do 2. 8. 2021.
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3. O uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně pronajimatele rada města dne 14. 6. 2022 usnesením

č. O9731/RM1822/152, bod 2).

V Ostravě dne ...................................... V Ostravě dne ..............................

za statutární město Ostrava za Dopravní podnik Ostrava a.s.

Mgr. Radim Babinec Ing. Daniel Morys, MBA

náměstek primátora předseda představenstva

za Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ing. Martin Chovanec

člen představenstva
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