
Dodatek č. 1

ke smlouvě o výpůjčce čís. 2019/17/0439 ze dne 3.7.2019

Půjčitel: statutární město Ostrav. — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, Ostrava — Poruba, PSČ 708 56

zastoupený starostkou lng. Lucií Baránkovou Vilamovou. Ph.D

k podpisu smlouvy zmocněn místostarosta Jan Dekický

IČO: 00845451

DIČ: cz00845451

a

Vypůjčitel: Cafe Futurum LCH s.r.o.

se sídlem Smetanovo náměstí 1 180/7, Moravská Ostrava, 702 00

Ostrava

zastoupená Markem Rauvolfem a Lenkou Sajkovou - jednatelé

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C .,

vložka 53736

IČO: 29444888

DIČ: CZ29444888

I.

Půjčitel a vypůjčitel uzavřeli dne 3.7.2019 smlouvu o výpůjčce čís. 2019/17/0439 (dále také

jen „Smlouva“), na základě které půjčitel přenechal vypůjčiteli část pozemku p. č. 896/20 o

výměře 120 m2 v k.ú. Poruba. obec Ostrava. do bezplatného užívání. a to za účelem umístěni

předzahrádky před provozovnou restaurace „Viktorka — plzeňská tankovna'“ na ul.

Francouzská 6167/5 v Ostravě-Porubě, jejímž je provozovatelem.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o výpůjčce čís. 2019/17/0439 ze dne

3.7.2019 dodatkem č. ], kterým dochází ke změně čl. ll. odst. I. Smlouvy tak, že tento

novč zní následovně:

„Půjčitel touto smlouvou přenechává vypůjčíte/i za podmínek (lá/e loterie/lých část pozemku

1). č. 896/20 — ostatn/plochu o výměře 129 1112 v k. á. Poruba, obec Ostrava, (10 výpůjčky, tj.

(10 bezplatného dočasně/10 užívání, (I to za Účelem unu'stěnípředzahrádky před provozovnou

restaurace „ Viktorka — plzeňská tan/rovna“ na ul. Francouzská 6167/5 v Ostravě-Porubě.

jejímžje provozovatelem. “

Tímto dodatkem č. l ke Smlouvě dochází také k doplnění části grafické přílohy č. 1 a 2 o

vizualizaci předzahrádky se znázorněním jejího rozšíření a o snímek katastrální mapy

se zákresem rozšíření předmětu výpůjčky, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku

jako jeho přílohy.

II.

Ostatní ustanovení původně sjednané Smlouvy zůstávají beze změn.

Ill.

Výše uvedený dodatek č. 1 ke Smlouvě se v hotovu'e ve 4 ste'no )iseCh. z nichž každ 'r' má_ . _ _1 _1 1
platnost originalu. Vypůjčitel obdrží jedno vyhotovení a půjčitcl 3 vyhotovení.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke Smlouvě podléhá zveřejnění

prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném

znění. Dodatek bez zbytečného odkladu uveřejní půjčitel. Tento dodatek nabývá platnosti

 



Dodatek č. 1

ke smlouvě o výpůjčce čís. 2019/17/0439 ze dne 3.7.2019

dnem jejího uzavření a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s

ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka dle ust. § 41 zákona čís. 128/2000 Sb.

0 záměru vypůjčit část pozemku p.č. 896/20 v k.ú. Poruba. obec Ostrava. v souladu s tímto

dodatkem č. 1 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením čís. 3 124/RMO171822/84

ze dne 10.6.2022.

Potvrzuje se. že záměr statutárního města Ostravy — městského obvodu Poruba změnit

smlouvu o výpůjčce čís. 2019/17/0439 ze dne 3.7.2019 byl zveřejněn v době od 15.6.2022 do

1.7.2022 na úřední desce Uřadu městského obvodu Poruba.

O uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o výpůjčce je oprávněn rozhodnout odbor výstavby a

životního prostředí Uřadu městského obvodu Poruba v souladu s usnesením Rady městského

obvodu Poruba čís. 125/RMObl822/4 ze dne 1 1. 1. 2019.

V Ostravě — Porubě. dne ~ 3 —[]8_ 2322

Za půjčitele
Za výpůjčitele

bralutnrm město Ostrava

meslsky obvod Poruba

klnmkovncka 55/28. 708 56 Ostrava—Poruba

IČ 00845 451 DIČ czoosas 451

9 OSTRAVA!!!

   
     Lenka S. '

Jan Dekieký

místostarosta
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dle Smlouvy č. 2019/17/049

Část p.č. 896/20 - 120 m2
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