
Dodatek č. 1 ke smlouvě o souběžném užívání č. 6440-MPS2-2018-102
ze dne 4. 5. 2018

Česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Variabilní symbol:
Specifický symbol:
Za kterou jedná:

- Ministerstvo obrany
Tychonova I, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banks, Na Příkopě 28, Praha 1

1420
Ing. Jan Novák, ředitel MINN!
na základě pověření ministra obrany ČR čj. 335/2015-7542KM ze dne
28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních:
- pro rezervaci sportovišť:

- ve věcech technických (údržby):
E-mail:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení územní správy majetku Pardubice,
Teplého 1899, PSČ 530 02, Pardubice

Datová schránka: hjyaavk
dále také jen nministerstvo" na straně jedné

a

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace

00673731
se sídlem: Kostelní 9/7, 460 01 Liberec II - Nové Město
Za kterou jedná: Mgr. Jana Urbanová, ředitelka
E-mail:
Kontaktní osoba:
dále také jen „souběžný uživatel" na straně druhé

uzavřely dne 4. 5. 2018 smlouvu o souběžném užívání „Sportovního areálu Svojsíkova"
v Liberci ve vojenském areálu Kasárna 6. října Liberec, CE 04-10-01 (dále též jen „smlouva").
Nyní s ohledem na potřebu opravit zřejmou písařskou chybu v identifikaci souběžného
uživatele uzavírají v souladu s čl. 8.5. smlouvy tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek"):

I.
Po uzavření smlouvy vyšlo najevo, že u souběžného uživatele byly ve smlouvě uvedeny chybně
identifikační údaie, a to takto:
IČO: 708 91 508 sídlo: U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec IV - Perštýn, ačkoliv

sorávně má být uvedeno: IČO: 006 73 731, sídlo: Kostelní 9/7, 460 01 Liberec II -Nové Město



Veškerá další ujednání smlouvy zůstávají zachována v piném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění tohoto dodaticu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).

Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl
uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jedno
vyhotovení obdrží souběžný uživatel a dvě vyhotovení obdrží ministerstvo.

V Liberci dne V Praze dne 15 08. 2013


