
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o výpůjčce č. S/1043/430/1601/S/2006 ze dne 2.11.2006 

Městská část Praha 13 
zastoupená zástupcem starosty Petrem Zem;mem 
se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 
IČ:00241687 
DIČ: CZ00241687 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(d 'I . " "'"t l")· .. a e JeJl „puJc1 e 

a

TJ Sokol Stodůlky
zastoupená předsedou Václavem Sailerem
se sídlem Kovářova l 617, 155 00 Praha 5
IČO: 6Í381616

. . . . .. 

(dále jen ,,vypůjčitel")

Smluvní strany se dohqdlyna z1něriě výpůjčilí sutloirvy ze dne 2.11.2006 takto:

.. v čl. I., odst. 1. - Účel a př�dniět SÍ1llouvy, se.doplňuje iJ pozemky parc.č. 1102/1� parc.č. 
1 i02/2, parc.č. i 102/3, parc.č. 1102/4, parci. ll 03/3, parc.č. 1lů3/5; parc.č. 1103/6, 
parc�č. 1103/7 a parc.č. 1103/9 vše v k.ú. Stodůlky 

- v čl. I., odst. 2. - Účel a předmět·smlouvy, se doplňuje o.pozemky parc;č. 1102/1 o výměře
69 m2, parc.č: 1102/2 o výměře 105 m2

, parc.č. 1102/1 o výměře 8 ml, parc.č. 1102/4 o
výměře 2 m2

, parc:č. 1103/3 o výniěfo 1039 m2
� parc.č. 1103/5 ó výměře 242 ni2, patc.č.

1103/6 o výměře 3 m2, patc.č. U 03/7 b výměře 29 m4 a patc,č. 1103/9 o výměře 6 m2 vše
-v k. ú. Stodůlky

- v čl. II. - Doba výpůjčk}', se vypouští.. .. uzavírá na dobu neurčitou a nahrazuje
se .... uzavfrá na dobu určdozrna 15 letpočínaje dnem podpisu obou smluvních stran

- v ČL· VIL, odst 1. - Závěrečná ustanovení, se doplňují pozemky parc.č, 1102/1, parc.č.
1102/2, parc.č. ·1102/3, parc.č. 1102/4, parc.č. 1103/3, parc.č. 1103/5, parc.č. 1103/6,
parc.č. 1103/7· a parc.č. 1103/9 vše v k.ú. Stodůlky
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Ostatní ustanovení smlouvy o výpújčce zůstávají beze změn. 

Situační náčrtek jí! nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 k výpůjční smlouvě ze dne 
2.11.2006. 

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá siniuvní strana obdrží 2 
vyhotovení. 

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

Tento dodatek je uzavřen na základě uspesení RMČ Praha 13 č. 719 Ze dne 5.11.2007

Smluvní strany si smlouvu přečetly; s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne .... 4 .t; l J". ,žqíl7 

PetrZerµán 
zástupée starosty 
Mě.sÚké části Praha 13 
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V Praze dne.l!.J!:/!X'.f

Václa · ailer 
předseda 
TJ Sokol Stodúlky 








