
Dodatek č. 8

ke smlouvě o výpůjčce č. S/007/007/0803/Y72003
(uzavřené dne 6. 1.2003 mezi MČ Praha 13 a MŠ Večerníček. Praha 13, Vlachova 1501) 

Smluvní strany:

Městská část Praha 13
se sídlem v Praze 5, Sluneční náměstí 2580, IČ: 00 241 687
zastoupená statutárním zástupcem - místostarostkou RNDr. Marcelou Plesníkovou
(dále půjči tel)

Mateřská škola VEČERNÍČEK, Praha 13, Vlachova 1501 
sc sídlem Vlachova 1501/22. Stodůlky, 15500 Praha 5, IČ: 75 030 829 
zastoupená ředitelkou Bc. Růženou Bečkovou 
(dále jen vypůjčitel)

uzavírají v souladu s § 2193 a následující paragrafy občanského zákoníku tento dodatek ke 
smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku Č. S/007/007/080/V/2003 ze dne 6. 1. 2003:

I.

Hodnota výpůjčky se zvyšuje o účetní hodnotu 566 048,26 Kč, která představuje investice na 
školském zařízení podle stavu k 31. 12. 2017, a to na rekonstrukci 4 výdejních kuchyněk.
V tomto smyslu se upravuje příloha ke smlouvě o výpůjčce ze dne 6. 1. 2003, která se 
doplňuje o účetní hodnotu uvedenou v tomto čl. I.

II.

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích se stejnou platností, z nichž 1 obdrží vypůjčitel a 
3 půjčitel.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni 
v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 
zajistí MČ Praha 13.

Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení RMČ č. UR 0200/2018 ze dne 23. 04. 2018

V Praze dne ” 2. 05. 2018

půjčitel vyjŽÉifcBRNTčSK.

185 OĎ Praha 5 - StoeCnX; 
IČO 75 030 529 
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DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č.131/2GCQSb. v píaíném znění, 
že byíy spínány podmínky pro platnost právního úkonu 

v souladu s usnesením RMČ-fcČŽfcž..ze dne J±diÍ_Z

Petrem členově zastupitelstva MČ Praha 13


