
DODATEK č. 1

ke smlouvě o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu

ě. 1877364880 ze dne 14.6.2018

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem v Praze, Tychonova 221/1, Praha 6
zastoupená ředitelem odboru nakládání s nepotřebným majetkem
sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany
Ing. Eubošem HAJDUKEM
na základě pověření ministra obrany ěj. MO 23666/2017-7542KM ze dne 21.2.2017
ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb.
IČO: 60162694

adresa pro doručování: nám. Svobody 471/4,160 01 Praha 6
identifikátor datové schránky: hjyaavk

(jako předávající organizační složka státu, dále jen „předávající41)

a

2. Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace
zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10
se sídlem v Praze, Magnitogorská 1494/12, Vršovice, 101 00 Praha 10
zastoupená ředitelem
panem Ing. Václavem STUDENÝM
IČO: 00000582

(jako přejímající státní organizace, dále jen „přejímající44)

se dále uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně Smlouvy o změně příslušnosti
hospodařit s majetkem státu č. 1877364880, kterou mezi sebou uzavřely dne 14.6.2018 (dále
jen „smlouva44) následovně:

I.

Dosavadní ustanovení ČI. II odst. 1 a ČI. IV odst. 1 smlouvy se v celém rozsahu ruší
a nahrazují následujícími ustanoveními:

„ ČI. II
Předmět změnypříslušnosti hospodařit

1. Předmětem změny příslušnosti hospodařitje část vojenského objektu CE 06-34-01 Vyškov
- Kasárna Dědice, tj. tato nemovitost:

pozemek:

- st.p.č. 707/6 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1270 m2, účetní cena 29 504,05 Kč,
jehož součástíje stavba bez čp/če, občanská vybavenost (dle evidence MO - SO 254 —
Kuchyňský blok 800), účetní cena 40 564 222,87 Kč,



v k. ú. Dědice u Vyškova,
zapsané na LV 1785 pro k.ú. Dědice u Vyškova, obec Vyškov, u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov se sídlem ve Vyškově (dále jen
„katastrální úřad'),
Předmětem změny příslušnosti hospodařit jsou movité věci pevně spojené 
s nemovitostí a to:
- 2 x výtah nákladní umístěný v budově SO 254
- 1 x výtah osobní a nákladní umístěný v budově SO 254

- 7 x chladící jednotka umístěná v budově SO 254
- 5 x VZT jednotka umístěná v budově SO 254

- 1 x zdvihací plošina umístěná v budově SO 254
- 7 x žaluzie umístěná v budově SO 254
- 1 x ventilátor RNA 800 umístěný v budově SO 254
- 1 x samozavírač dveří umístěný v budově SO 254
Vše, co je výše v tomto odstavci uvedeno jako předmět změny příslušnosti hospodařit, 
je dále v této smlouvě označováno společně jako „ majetek

ČI. IV
Účetní cena majetku

1. Účetní cena majetku činí dle evidence předávajícího 40 593 726,92 Kč, (slovy: 
čtyřicetmilionůpětsetdevadesáttřitisícsedmsetdvacetšest korun českých a devadesátdva 
haléřů). “

II.
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.
Podmínka platnosti Dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany berou na vědomí, že k platnosti tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je podle § 17 
odst. 1 vyhl. 62/2001 nutné písemné schválení Dodatku ě. 1 smlouvy zřizovatelem 
přejímajícího. Bez tohoto schválení ke změně příslušnosti nedojde.

IV.
Účinnost Dodatku č. 1 smlouvy

1. Předávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tento 
Dodatek č. 1 smlouvy nabyl platnosti (čl. III), zašle tento Dodatek č. 1 smlouvy v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZRS“) k uveřejnění v registru smluv. Přejímající bere povinnost uveřejnění tohoto 
Dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv na vědomí a souhlasí s uveřejněním údajů 
z tohoto Dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv v souladu se ZRS. Smluvní strany 
se dohodly, že v případě potřeby provede po uveřejnění Dodatku č. 1 smlouvy opravu 
uveřejněného Dodatku č. 1 smlouvy nebo metadat Dodatku č. 1 smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 5 odst. 7 ZRS předávající.

2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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3. Kopie potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 smlouvy v registru smluv se stane nedílnou
součástí tohoto Dodatku č. 1 smlouvy.

V.
Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, které po jednom stejnopisu
budou připojeny ke každému výtisku smlouvy.

VI.
Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 smlouvy uzavírají ze své svobodné a vážné
vůle, nikoliv v tísni, a to na základě pravdivých údajů. Smluvní strany si Dodatek č. 1
smlouvy pečlivě přečetly a plně porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své
podpisy.

Česká republika - Ministerstvo obrany
zastoupená Ing. Eubošem HAJDUKEM

ředitelem
odboru nakládání s nepotřebným majetkem

sekce nakládání s majetkem MO
(předávající)

e-.............dne 2^.6. 2p/2

zastoupená
Ing. Václavem STUDENÝM

ředitelem
(přejímající)
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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1877364880

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA ZŘIZOVATELE PŘEJÍMAJÍCÍHO

Jménem Ministerstva obrany na základě pověření ministryně obrany ě.j. MO 18356/2018-7542KM
ze dne 21.1. 2018 schvaluji podle § 17 odst. 1 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření
organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů,
za zřizovatele přejímajícího tento Dodatek ě. 1 ke smlouvě o změně příslušnosti hospodařit
s majetkem státu.

V Praze dne - 3 .q/. 2018


