
iVUJK./VVPíwqiWsiř-šíří.í MĚ-Ŵ - KÍW-UĎívl ^i<./\:
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DODATEK č. 1

ke Smlouvě ovýpůjčce č. QÍ482/2016/XM, uzavřené dne 04.05.2016 mezi

půjčitelem Česká republika -Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

a vypůjčitelem Moravskoslezský kraj

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
se sídlem: Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
zastoupený: pik. Ing, Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem
IČ: 70884561
DIČ: CZ70884561 (není plátce DPH)

dále jen „půjatel" na straně jedné

Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:

28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Ivanem Strachoněm, náměstkem hejtmana kraje
70890692
CZ70890692

dálejen „vypůjčíteť na straně druhé

Výše uvedení účastníci mezí sebou uzavřeli dne 04.05.2016 Smlouvu o výpůjčce č. 01482/2016/IM (dále jen
„Smlouva"), na základě které došlo k úpravě užívacích vztahu k nemovitým věcem ve vlastnictví půjčitele.

Smluvní strany se dohodly na změně obsahu Smlouvy takto:

I.

V čí. V, Doba trvání výpůjčky se odst. 2. ruší a nahrazuje tímto zněním:

Nebude-li zahájena realizace stavby ani do 31.12. 2017, smiouva se ruší, a to dnem 1.1. 2018.

II.
1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny,
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží půjčitei a dvě

vyhotovení vypůjčíte!.
3. Tento dodatek ke Smiouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Půjatel bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že dodatek včetně příloh bude zveřejněn na oficiálních

webových stránkách Moravskoslezského kraje.
5. Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)/ ve znění

pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně půjčitele rada kraje usnesením t/M.l.f/.ze dne r.z.:.:......./

I 09, 2016
V Ostravě dne

sičský sáchraEsf sbor

V Ostravě dne
20.09,

Výšk
700 30 O

plk. Inď. Zdeněk Nytra
krajský ředitel

za vypůjčitele

Ing. Ivan Strachoň
na základě pověření

hejtmana kraje
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