
zlíň statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
jehož jménem jedná MUDr. Miroslav Adámek, primátor
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
Odpovědný útvar: Odbor ekonomiky a majetku MMZ
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., ě. účtu

VS 4000170906/1
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- půjčitel

E.ON Distribuce, a. s., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 01,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka
1772, IČ 280 85 400, zastoupená na základě plné moci ze dne 1.8. 2013 společností
E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ
370 01, zapsaná v obchodním rejstříku u h Budějovicích, oddíl C,
vložka 15066, IČ 257 33 591, zastoupená pracovníkem správy sítě
VVN

- vypůjčitel

uzavírají

DODATEK č. 1/18
ke smlouvě o výpůjčce ze dne 31, 7. 2017

(1) Smlouva o výpůjčce pozemku VS 4000170906 uzavřená dne 31. 7. 2017 se mění
a doplňuje takto:

V čl. I. - předmět výpůjčky - se ruší dosavadní odst. 2 a nahrazuje se tímto novým zněním
odst. 2 .

2. Touto smlouvou půjčitel přenechává část předmětného pozemku do bezplatného užívání
vypůjěiteli o výměře 469 m^, dle zákresu, který je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce
(dále též jen „předmět výpůjčky").

V čl. III. - doba výpůjčky - se ruší dosavadní odst. 1 a nahrazuje se tímto novým zněním
odst. 1 .

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s účinností od data podpisu smlouvy po dobu
provádění stavebních prací, nejpozději do 31. 5. 2018 s výpovědní lhůtou 1 měsíc, která
začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni doručení výpovědi dané některou
z výše uvedených smluvních stran.

(2) Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčeny, zůstávají beze změny.
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(3) Vypůjčitel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro tento smluvní vztah v souladu
sust. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění.

(4) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu s ust. zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

(5) Dodatek č, 1/18 nabývá účinnost dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž půjěitel i vypůjčitel obdrží dvě
vyhotovení.

(7) Smluvní strany po řádném přečtení dodatku č. 1/18 připojují na důkaz svého
bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem své podpisy.

Doloíka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Doba zveřejnění: 6. 12. 2017-21. 12. 2017
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: 8. 1. 2018, čj. 6/1R/2018
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Půjěitel:

E.ON Distribuce, a. s. zastoupená
ika, s.r.o.

pracovník správy sítě VVN
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