
č. 6617121315/1

Dodatek č. 1
ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 3. 2017

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

1. Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO: 44992785
podpisem dodatku je na základě usnesení přijatého na schůzi Rady města Brna č. R8/113 konané
dne 4. 11. 2020 pověřen Bc. Petr Gabriel, vedoucí Odboru správy majetku MMB

(dále jen „půjčitel“)

a

2. TIC BRNO, příspěvková organizace
zastoupená:
sídlo: Radnická 365/2, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 00101460
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr., vl. 18

(dále jen „vypůjčitel“)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.
Předmět a účel výpůjčky

Tabulka ve třetím odstavci, ve které jsou vyznačeny vypůjčené prostory, se ruší a nově zní takto:

č. místnosti popis prostoru výměra v m²
G 1.100 kaple 181,5
G 1.101 prostor zákristie – zázemí ke kapli 17,34
G 1.102 prostor zákristie – zázemí ke kapli 22,29
D 1.055+56 výstavní síň (původně robotárna) 143,62
D 1.052 sklad (původně robotárna) 27,32
D 1.053+54 sklad (původně robotárna) 26,1
D 1.057 vjezdový průjezd 36,63
G 1.103 chodba – vstup ze dvora č. 1 32,92
D 1.044 chodba k celám kolem kaple 121,1
D 1.049 předsíň cel smrti 7,41
D 1.048 cela 1 10,81
D 1.047 cela 2 7,01
H 1.128 schodiště k WC 8,53
H 1.129 WC ženy 4,48
H 1.130 hygienické zázemí 5,19
H 1.131 šatna 15,7
H 1.132 úklidová místnost
H 1.133 WC muži 6,95
H.1.M.148 schodiště, recepce 24,72
H.1.M.149 vstupní schodiště Bratislavská 13,85
H.1.M.150 chodba v mezipatře k WC 13,67

místnost se vstupem z chodby č. H1.M.150
dvůr č. 3



V.

Další práva a povinnosti vypůjčitele a půjčitele

Odstavec 5. se vypouští a další dosavadní odstavce 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.

18. a 19 se přečíslovávají na odstavce 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.

Text dosavadního odstavce 14. (nově označeného 13.) se ruší a nově zní takto:

„Vstup do objektu je možný pouze z ulice Bratislavské. Vypůjčitel se zavazuje zajistit, aby do objektu

nevstupovaly žádné nepovolané osoby.“

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží půjčitel a dva vypůjčitel.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek zašle správci

registru smluv k uveřejnění půjčitel.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku před jeho podpisem seznámily

a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni

za nevýhodných podmínek.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem protokolárního předání

místností č. A 1.01, A 1.02 a A 1.08 vypůjčitelem půjčiteli.

Doložka

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Brna na její schůzi č. R8/113 konané dne 4. 11.

2020.

V Brně dne 09. 11. 2020 V Brně dne 24. 11. 2020

…………………………………… …………………………………….

Statutární město Brno TIC BRNO, příspěvková organizace

Bc. Petr Gabriel

vedoucí OSM MMB ředitelka

půjčitel vypůjčitel


