
Město Znojmo 
se sídlem Obroková 1/12, 669 02 Znojmo 
IČO: 00293881, DIČ: CZ00293881 
jednající vadoucím odboru majetkového Mgr. Alenou Rybníčkovou 

jako „půjčitel“ 

a 

TJ Znojmo, z.s. 
se sídlem F. J. Curie 3302/5, 669 02 Znojmo 
IČO: 45669236 
zastoupená předsedou spolku Janem Šťastníkem 

jako „vypůjčitel“ 

uzavírají a níže svými podpisy stvrzují tento 

dodatek č. 5 
ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 26.03.2003, 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.09.2005, 

dodatku č. 2 ze dne 01.01.2013, 
dodatku č. 3 ze dne 01.09.2016 

a dodatku č. 4 ze dne 03.12.2021 

ČILI 

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2003 Smlouvu o výpůjčce, která byla dodatkována 
dodatkem č. 1 ze dne 01.09.2005, dodatkem č. 2 ze dne 01.01.2013, dodatkem č. 3 ze dne 
01.09.2016 a dodatkem č. 4 ze dne 03.12.2021 (dále jen „smlouva“), na základě které 
půjčitel přenechal vypůjčiteli pozemky a stavby na pozemcích, které jsou součástí 
sportoviště zvaného Městský stadion v Horním parku ve Znojmě. 

1.2. Smlouva ve znění dodatků je uzavřena na dobu určitou, a to do 01.04.2026. 

ČL 

2.1. Na základě shody smluvních stran se mění čl. IV, odst. 1 smlouvy, který upravuje dobu 
výpůjčky nemovitých věcí a který nově zní:



1. Půjčitel přenechává individuálně určené nemovité věci uvedené včl. II odstavci 1.
vypůjčiteli na dobu určitou, a to do 31.12.2033.

ČI.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, kdy půjčitel obdrží dva stejnopisy
a vypůjčitel jeden stejnopis.

3.3. Změna smlouvy a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města
Znojma č. 185/2022, bodem č. 7642, ze dne 31.10.2022. Záměr změny smlouvy byl
zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Znojmo od 14.10.2022 do 31.10.2022.

Ve Znojmě, dne 31.10.2022

odbor majetkový
“3s

o
bníčková

vedoucí odboru majetkového
Městského úřadu Znojmo

Město Znojmo

Ve Znojmě, dne 31.10.2022

Tělovýchovná jednota
ZNOJMO, z.s.

3302/5

TJ Znojmo, z.s.

Jan Šťastník
předseda spolku


