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Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ: 44 99 27 85
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782
č. účtu:

pro •: iro:in2e.rua;r«'
.0nvu pJsyv'1...-
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IX

(dále jen půjčitel)

a

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20
IČ: 44993447
příspěvková organizace Jihomoravského kraje, hospodařící se svěřeným majetkem kraje
se sídlem Lipová 20, 602 Brno
zastoupená: Mgr. Hanou Korvasovou, ředitelkou

(dále jen vypůjčitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 6315123366

I.

1. Půjčitel je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR
do vlastnictví obcí, v platném znění, výlučným vlastníkem pozemku p.č. 769 zahrada
o výměře 1.393 m2 v k.ú. Štýřice, způsob ochrany zemědělský půdní fond, obec Brno, okres
Brno - město, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště
Brno - město, na LV č. 10001.

2. Dne 9. 9. 2015 byla mezi půjčitelem a vypůjčitelem uzavřena smlouva o výpůjčce
č. 6315123366 na výpůjčku části pozemku p.č. 769 zahrada o výměře 1.079 m2 v k.ú. Štýřice
(dále jen předmět výpůjčky) vypůjčiteli na dobu určitou 10 let, k bezplatnému dočasnému
užívání předmětu výpůjčky v souladu s náplní činnosti vypůjčitele jako školského zařízení
pro environmentální vzdělávání za účelem založení komunitní přírodní zahrady, regulovaně
přístupné veřejnosti, respektující Regulativy Územního plánu města Brna pro uspořádání
území - zachování a obnovu přírodních krajinných hodnot území (ochrana dřevin a přírody),
vč. využití stávajícího oplocení.
V této souvislosti bylo mezi půjčitelem a vypůjčtelem m.j. sjednáno, že půjčitel se, kromě
řešení zpřístupnění předmětu výpůjčky, nebude podílet na žádných investicích spojených
s výpůjčkou. Veškeré další případné investice spojené s užíváním předmětu výpůjčky,
zejména odstranění starého a vybudování nového oplocení, výsadba ovocných stromů a keřů
nebo protierozní opatření, budou výhradně na náklady vypůjčitele bez nároku na jakoukoliv
náhradu.
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• II.

Půjčitel a vypůjčitel uzavírají tento dodatek Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 6315123366 
ze dne 9. 9. 2015, na jehož základě dochází k plošnému rozsahu předmětu výpůjčky - části 
pozemku p.č. 769 zahrada v k.ú. Štýřice z výměry 1.079 m2 na výměru 948 m2, z důvodu, 
že v rámci připravované stavby bezbariérového chodníku "Spojovací chodník Kamenná" 
dojde k zastavění části předmětu výpůjčky a tím ke snížení užívané plochy.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 6315123366 ze dne 
9. 9. 2015 je kopie katastrální mapy se zákresem předmětu výpůjčky.
V této souvislosti se vypůjčitel zavazuje na vlastní náklady zajišťovat celoroční údržbu 
bezbariérového chodníku "Spojovací chodník Kamenná" jako přístupové cesty k předmětu 
výpůjčky.

III.

1. Právní vztahy založené smlouvou o výpůjčce č. 6315123366 ze dne 9. 9. 2015, ve znění 
tohoto jejího Dodatku č. 1, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, se řídí ustanoveními § 2193 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Kterékoli ustanovení smlouvy o výpůjčce č. 6315123366 ze dne 9. 9. 2015, ve znění tohoto 
jejího Dodatku č. 1, lze změnit či zrušit pouze na základě dohody smluvních stran formou 
písemného dodatku.

3. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).

4. Vypůjčitel bere na vědomí, že na statutární město Brno jako územní samosprávný celek 
se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tato smlouva bude 
prostřednictvím registru smluv povinně uveřejněna.
Statutární město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 
§ 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývají účinnosti dnem 1. července 2017.

5. Smluvní strany úplným závěrem prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto 
Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 6315123366, že mu porozuměly a nemají vůči němu 
žádných výhrad, přičemž tento Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 6315123366 uzavírají 
na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují pod tento Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce 
č. 6315123366 své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 6315123366 je sepsán ve třech vyhotoveních, 
z nichž po dvou vyhotoveních obdrží půjčitel a jedno vyhotovení obdrží vypůjčitel. 6

6. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 6315123366 nabývá účinnosti okamžikem jeho 
podpisu poslední stranou.
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Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

1. Záměr obce vypůjčit část pozemku p.č. 769 zahrada o výměře 948 m2 vk.ú. Štýřice byl
zveřejněn zákonem stanoveným způsobem od 29. září 2016.

2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce č. 6315123366 byl schválen R7/083. schůzí Rady
města Brna konanou dne 18. října 2016, bod ě. 28.

V Brně dne: 02 "11* 2016 V Brně dne: Zllp-te

statutární srno
zastoupené primátorem
Ing. Petrem Vokřálem

Lipka - školské zařízení pro environmentální
vzdělávání, Brno, Lipová 20

zastoupená: Mgr. Hanou Korvasovou
ředitelkou

(půjčitel) (vypůjčitel)

^ Lípkd
UPKA-ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ

PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
BRNO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Lipová 233/20, 602 00 Brno

IČ: 44993447 DIČ: CZ44993447
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