
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. S/1043/430/1601/2006

Městská část Praha 13
zastoupená Ing. Renátou Uramovou, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty
se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5
IČ: 00241687, DIČ CZ00241687
bank. spojení:  
číslo účtu :  
(dále jen „půjčitel“)

TJ Sokol Stodůlky z.s. 
zastoupená předsedou Václavem Sailerem
IČ: 61381616
se sídlem Kovářova 545, 155 00 Praha 13
(dále jen „nový vypůjčitel“)

I.
Dne 2.11.2006 byla  mezi  smluvními  stranami  Městkou částí  Praha  13 a  TJ  Sokol  Stodůlky 
uzavřena výpůjční smlouva na užívání pozemku parc.č. 1103/1 v k.ú. Stodůlky. Dodatky č. 1 ze 
dne 28.11.2007 a č. 2  ze dne 13.5.2013 byly do smlouvy doplněny pozemky parc.č.  1101/5, 
1102/1, 1102/2, 1102/3, 1102/4, 1103/1, 1103/3, 1103/5, 1103/6, 1103/7   a 1103/9 a upravena 
platnost smlouvy na dobu určitou do 31.12.2025.

V současné době došlo ke změně názvu vypůjčitele z TJ Sokol Stodůlky na TJ Sokol Stodůlky 
z.s.  Dále byly z důvodu sjednocení pozemků pod budovou č.p. 2573 sloučeny pozemky parc.č. 
1102/2, 1103/6 a 1103/7 s pozemkem parc.č. 1103/5.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následujícím znění dodatku k nájemní 
smlouvě:

V Čl. I. - Účel a předmět smlouvy se:  
- v odst. 1  se vypouští text:  „parc.č. 1102/2, 1103/6 a 1103/7“
- vypouští se celý odst. 2/ a nahrazuje se textem:

„2/ Půjčitel půjčuje vypůjčiteli k užívání pozemky parc.č. 1101/5 o výměře 831 m2, 1102/1 o 
výměře 97 m2, 1102/3 o výměře 8 m2, 1102/4 o výměře 2 m2, 1103/1 o výměře 14 569 m2,  
1103/3 o výměře 1 063 m2, 1103/5 o výměře 350 m2 a 1103/9 o výměře 6 m2, vše v k.ú.  
Stodůlky dle situačního náčrtku, který je nedílnou součástí smlouvy.“ 

II.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení RMČ č.UR UR 0186/2017 ze dne 24.4.2017.

Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí 

Tento je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží pronajímatel a 2 vyhotovení 
nájemce.

5.5.2017

Ing. Renáta Uramová
vedoucí OMBAI

Václavem Sailerem
předseda



Průvodní list smlouvy či dohody

Typ smlouvy výpůjční –dodatek č. 3

předmět smlouvy 1101/5, k.ú. Stodůlky

Městská část Praha 13 zastoupená: Ing. Renátou Uramovou, vedoucí odboru MBAI 
na základě pověření starosty 

Identifikační údaje 
druhé smluvní strany:

obchodní jméno TJ Sokol Stodůlky z.s.

IČ/DIČ 6138616

zastoupená Předsedou Václavem Sailerem

Po věcné stránce projednáno s OMBAI: jméno podpis

Vypracoval:

Vedoucí oddělení:

Vedoucí odboru:

Ing. Naděžda Javorská

Mgr. Iva Mesterová

Ing. Renáta Uramová
Po právní stránce projednáno s OLP Jméno podpis

Po ekonomické stránce projednáno s EKO Jméno podpis

číslo rozpočtové kapitoly

Usnesení RMČ č. UR 0186 ze dne 24.4.2017

ZMČ č. 

poznámka




