
Ev, č.: 0559/2012

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o výpůjčce uzavřený mezi těmito stranami

půjčitel:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
lČ : 70884561
(dále jen ,,půjčitel") na straně jedné
a
VYpůjčitel:
Město Kol!řivnice
se sídlem: štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
zastoupený: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou
IČ: 00298077
(dále jen ,,vypůjčitel") na straně druhé

I.
]. Smluvní strany uzavřely dne 12. 4. 2012 smlouvu o výpůjčce č. 96/2012. Předmětem výpůjčky byl

mimo jiné i níže uvedený majetek, který byl zapůjčen pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
města Kopřivnice k užívání pro účely požární ochrany a integrovaného záchranného systému, a to:

Cena za
Inven. číslo Název majetku v.č. Počet m.j. Cena celkem Rok

m.j. v KČ pořízení
Radiostanice vozidlová

HM1848/11 HT6991 113001229 1 59 856,00 59 856,00 2011

2. Majetek uvedený v odstavci l je technicky opotřebený, případně nefunkční a neopravitelný, proto se
smluvní strany dohodly na jeho vrácení půjčiteli, a to neprodleně po uzavření tohoto dodatku.

3. O vrácení výše uvedeného opotřebovaného, případně nefunkčního a neopravitelného majetku bude
sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

II.
l. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá ze smluvních stran

obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek, jakož i smlouva o výpůjčce ze dne 12. 4. 2012 budou uveřejněny v registru smluv dle

zákona č, 340/2015 Sb., dodatek včetně smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění vypůjčitel.
4. Doložka platnosti právního úkonu podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: Dodatek č. l smlouvy o výpůjčce byl schválen Radou města Kopřivnice
dne 13. 2, 2018, č. usnesení 2635.

Ostrav, Z" J' L « Kopřivnice 20.02.2018
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