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Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 13367/15
Smluvní strany:
Město Kadaň
sídlo městského úřadu: Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň
IČ: 00261912, DIČ: CZ00261912
Zastoupené: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
(dále jen „půjčitel“)
a
1. NADĚJE
sídlo: K Brance 11/19e, Praha 5
IČ: 00570931 , DIČ: CZ00570931
zastoupené: Bc. Alešem Slavíčkem, oblastním ředitelem
2. RADKA z.s.
sídlo: Chomutovská 1619, 432 01 Kadaň
IČ: 26637260
Zastoupené: Mgr. Hanou Vodrážkovou, ředitelkou
(dále jen „vypůjčitelé“)
Dne 16.12.2015 uzavřeli shora uvedení účastníci smlouvu o výpůjčce č. 13367/15. Z důvodu
naplnění usnesení rady města ze dne 13.9.2018, č.usn. 736/2018 uzavírají účastníci smlouvy
dodatek č. 1, který upravuje článek III. (doba výpůjčky) následovně:
Nové znění
III.
Doba výpůjčky
Předmět této smlouvy je zapůjčen na dobu určitou a to ode dne 1.1.2019 do 31.12.2019
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají dodatkem č.1 nedotčena. Tento dodatek nabývá
platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti od 1.1.2019.
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Kadaně usnesením č. 736/2018 ze
dne 13.9.2018. Zveřejnění prodloužení smlouvy bylo řádně schváleno radou města dne
23.8.2018, č.usn. 648/2018 a zveřejněno od 24.8.2018 po dobu 15 dnů.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních
stran.
Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dodatku souhlasí, že ho uzavírají
podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem a za nápadně nevýhodných
podmínek, na důkaz čeho připojují níže své podpisy.
Tento dodatek bude v úplném znění (včetně smlouvy) uveřejněn prostřednictvím
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů.

Účastník č.1 a účastník č. 2 prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů
obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř.
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly
na tom, že uveřejnění v registru smluv provede město Kadaň.
V Kadani dne: 30.10.2018

Za půjčitele:
Za vypůjčitele:
................................................
PaedDr. Jiří Kulhánek
starosta města

1................................................
Bc. Aleš Slavíček
oblastní ředitel

2................................................
Mgr. Hana Vodrážková
ředitelka

