
Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha l, IČ: 0006458l, DIČ:CZ00064581, plátce DPH,
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 77Ol8, 110 00 Praha l,
ICO: 03447286, DIC: CZ03447286 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

B, vl. 20059
zastoupen Ing. Petrem Smolkou - předsedou představenstva společnosti

a Filipem Neusserem - místopředsedou představenstva společnosti
názey a číslo účtu: MHMP-TSK hl. m. Prahy, Rásnovka 77018,1l0 00 Praha l

č:ú.  bank. spoj.: 
(dále j en "pronaj ímatel")

a

Městská část Praha t5,IČo: 00231355, DIČ: CZ00231355
zapsánv registru ekonomických subjektů ČSÚ
sídlo/bydliště: Boloňská 47811, l09 00, Praha - Horní Měcholupy
zastoupen: Milanem Wenzlem - starosta
bankovní spoj.: 
ID datové schránky: nkybvp5
(dále jen "vypůjčitel")

l)

uzavírajitento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9/17/361/0003
uzavřené podle § 2193 a následujících občanského zákoníku

.'V' * 1" \*1- i,, -.{
ere".řl. - předmět Dodatku

Po vzájemné dohodě uzavíraji obě smluvní strany tento Dodatek k výše uvedené smlouvě o výpůjčce, kteým
se mění:
rozsah předmětu výpůj čky :

původní výměra:64 m2

nová výměry: 716 m2

Změna předmětu výpůjčky je blíže graficky specifikována v příloze č, 1 tohoto Dodatku, která tvoří jeho
nedílnou součást.

Důvodem uzavŤenitohoto Dodatku je: Rozšíření parkovacích stání pro služebnu policie ČR

Članet II. - Závérečná ustanovení

Ostatní články Smlouvy o ýpůjčce, tímto Dodatkem nedotčené, se nemění a zistávajíbeze změny.
smluvní strany v)íslovně souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek uveden v cenhá|ní evidenci smluv Technické
sprály komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s,,
která je veřejně přístupná akterá obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouly, číselné označení
smlouly a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtomto Dodatku
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Dodatek byl ryhotoven ve 4 autorizovaných stejnopisech, znichž 2 stejnopisy obdrží půjčitel a 2 stejnopisy
vypůjčitel.
Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
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zanájemce
Milan Wenzl

Hlavní město Praha, Mariánské nám.2, Praha l, IČ: 0006458l, DIČ:CZ00064581, plátce DPH,
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Řásnovka 77Ol8, 110 00 Praha l,
ICO: 03447286, DIC: CZ03447286 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

B, vl. 20059
zastoupen Ing. Petrem Smolkou - předsedou představenstva společnosti

a Filipem Neusserem - místopředsedou představenstva společnosti
názey a číslo účtu: MHMP-TSK hl. m. Prahy, Rásnovka 77018,1l0 00 Praha l

č:ú.  bank. spoj.: 
(dále j en "pronaj ímatel")

a

Městská část Praha t5,IČo: 00231355, DIČ: CZ00231355
zapsánv registru ekonomických subjektů ČSÚ
sídlo/bydliště: Boloňská 47811, l09 00, Praha - Horní Měcholupy
zastoupen: Milanem Wenzlem - starosta
bankovní spoj.: 
ID datové schránky: nkybvp5
(dále jen "vypůjčitel")

l)

uzavírajitento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9/17/361/0003
uzavřené podle § 2193 a následujících občanského zákoníku

.'V' * 1" \*1- i,, -.{
ere".řl. - předmět Dodatku

Po vzájemné dohodě uzavíraji obě smluvní strany tento Dodatek k výše uvedené smlouvě o výpůjčce, kteým
se mění:
rozsah předmětu výpůj čky :

původní výměra:64 m2

nová výměry: 716 m2

Změna předmětu výpůjčky je blíže graficky specifikována v příloze č, 1 tohoto Dodatku, která tvoří jeho
nedílnou součást.

Důvodem uzavŤenitohoto Dodatku je: Rozšíření parkovacích stání pro služebnu policie ČR

Članet II. - Závérečná ustanovení

Ostatní články Smlouvy o ýpůjčce, tímto Dodatkem nedotčené, se nemění a zistávajíbeze změny.
smluvní strany v)íslovně souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek uveden v cenhá|ní evidenci smluv Technické
sprály komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s,,
která je veřejně přístupná akterá obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouly, číselné označení
smlouly a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtomto Dodatku
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Dodatek byl ryhotoven ve 4 autorizovaných stejnopisech, znichž 2 stejnopisy obdrží půjčitel a 2 stejnopisy
vypůjčitel.
Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

praze dne ..... .-. 3.. r.U.'j.:..Z0.'t0.

2)

l)
2)

3)

4)

zanájemce
Milan Wenzl

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha l, IČ: 00064581, DIČZCZ00064581, plátce DPH,
Zastoupené Technickou Správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., se Sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha l,

IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286 Zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, Oddíl
B, vl. 20059

zastoupen Ing. Petrem Smolkou f předsedou představenstva Společnosti
a Filipem Neusserem - místopředsedou představenstva společnosti

název a číslo účtu: MHMP-TSK hl. m. Prah , Řásnovka 770/8 110 00 Praha 1
čvú-ı _bankz Spoj:ù

(dálejen "pronajímatel")
a

Městská část Praha 15,1Čoz 00231355, DIČ; CZ00231355
zapsán v registru ekonomických subjektů ČSÚ
sídlo/bydliště: Boloňská 478/1, 109 00, Praha - Horní Měcholupy
Zastoupen: Milanem WenZlem - starosta
bankovní SpOJ-I_
ID datové schránky: nkybvp5
(dálejen "vypůjčitel")

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě 0 výpůjčce č. 9/1 7/361/0003
uzavřené podle § 2193 a následujících občanského Zákoníku

Článek I. _ Předmět Dodatku

l) Po vzájemné dohodě uzavírají obě smluvní strany tento Dodatek k výše uvedené smlouvě O výpůjčce, kterým
se mění:
rozsah předmětu výpůjčky:

původní výměra: 64 m2
nová výměry: 116 m2
Změna předmětu výpůjčky je blíže graficky Specifikována v příloze č. 1 tohoto Dodatku, která tvoří jeho
nedílnou Součást.

2) Důvodem uzavření tohoto Dodatkuje: Rozšíření parkovacích stání pro služebnu policie ČR

Clánek II. - Závěrečná ustanovení

I) Ostatní články Smlouvy o výpůjčce, tímto Dodatkem nedotčené, se nemění a Zůstávají beze Změny.
2) Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv Technické

správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou Správou komunikací hl. m. Prahy, as.,
kteráje veřejně přístupná a která Obsahuje údaje O Smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné Označení
smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, Že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku
nepovažují Za Obchodní tajemství ve Smyslu § 504 Občanského Zákoníku a udělují svolení kjejich užití a
Zveřejnění bez stanoveníjakýchkolí dalších podmínek.

3) Dodatek byl vyhotoven ve 4 autorizovaných stejnopisech, Z nichž 2 stejnopisy Obdrží půjčitel a 2 stejnopisy
vypůjčitel.

4) Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne -ąťľìüía

ronajımate Za nájemce
Ing. Petr Smolka Milan WenZl

předseda představenstva společnosti

'p onajıma e
Filip Neusser

místopředseda představenstva společnosti




