
Dodatek č.3

ke smlouvě o výpůjčce č. S/008/008/0803/V /2003
(uzavřené dne 6.1.2003 mezi MČ Praha 13 a MŠ U Rumcajse. Praha 13. Zázvorkova 1994)

Smluvní strany:

Městská část Praha 13
se sídlem v Praze 5. Sluneční náměstí 2580.1Č : 00 241 687 
zastoupená statutárním zástupcem - starostou lne. Davidem Vodrážkou 
(dále půjčitel)

a

Mateřská škola U RUMCAJSE. Praha 13. Zázvorkova 1994 
se sídlem Praha 5 - Stodůlky. Zázvorkova 1994.1Č: 75 030 837 
zastoupená ředitelkou Lenkou Veselou 
(dále jen vypůjčíte])

uzavírají v souladu s §659 až 662 občanského zákoníku tento dodatek ke smlouvě o výpůjčce 
nemovitého majetku Č.S/008/008/0803/V72003 ze dne 6.1.2003:

1.

Předmět původní smlouvy se rozšiřuje o nové odloučené pracoviště vypujčitclc, ti.o přízemí 
budovy Bronzová 2572 v Praze 5 - Stodůlkách. Jedná se o nemovitý majetek v účetní 
hodnotě 23 2.32 008.94 Kč podle stavu k 30.06.2010. V tomto smyslu se upravuje příloha 
ke smlouvě o výpůjčce ze dne 6.1.2003. která se doplňuje o nemovitý majetek specifikovaný 
v tomto č). 1.

II.

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích se stejnou platností, z nichž 1 obdrží \\ půjčitel 
a 3 půjčitel.
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení RMČ t. b.Q.6... ze dne..

půjčitel iz. MATEŘSKXXčŠřlOLA
.Qír ■ U RUMCAJSE,

• ' . PRAHA 13,
•-T- ZÁZVORKOVA 1994

155 OO PRAHA 5 
IČO:750 30 837



DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu §43 z.ó.13t/200GSb. v platném znáni

30. 08.2010



Příloha ke smlouvě o výpůjčce 
č.S/008/008/0803/V72003 ze dne 6.1.2003

Nemovitý majetek ve vlastnictví půjěitelc, který je předmětem smlouvy o výpůjčce

druh

číslo popisné budovy 

číslo orientační budovy 

účetní hodnota k 30.06.2010

- budova MŠ Zázvorkova
- přízemí budovy Bronzová

budova Zázvorkova 
přízemí budovy Bronzová

1994 a 2572

15 598 630,31 Kč 
23 232 008,94 Kč

celkem 38 830 639 ,25 Kč


