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Krajský úřad 

Číslo půjčitele:  
Číslo vypůjčitele: 19/SML2346/SoV/MAJ/01  
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE Č. 
19/SML2346/SoV/MAJ 

uzavřené dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

smluvní strany: 

Půjčitel: 

 
(dále jen „půjčitel“) 
 
a 
 
Vypůjčitel: 
Ústecký kraj 

se sídlem  :  Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 
zastoupený :  Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČO :  70892156 
DIČ   :  CZ70892156 
Bankovní spojení :  Česká spořitelna, a.s., č.ú. 882733379/0800 
Kontaktní osoba :  Mgr. Ing. Jindřich Šimák, vedoucí majetkového odboru  
E-mail/telefon  :  simak.j@kr-ustecky.cz, 475 657 407  
 

(dále jen „vypůjčitel“) 

(společně jen jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE Č. 
19/SML2346/SoV/MAJ 

 
(dále jen „dodatek“): 

mailto:simak.j@kr-ustecky.cz


 

 2  
 

I. 
Předmět dodatku 

1.  Za stávající znění odst. 2 čl. III. Převoz předmětu výpůjčky se vkládá nový odst. 3 násle-
dujícího znění:  

„Pro případ, že během realizace převozu předmětu výpůjčky nebude možné umístit 
předmět výpůjčky do areálu nacházejícího se na pozemcích specifikovaných v  čl. I. 
odst. 4 této smlouvy přímo, zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu rekonstrukce 
tohoto areálu za účelem zřízení muzea v něm dle čl. I. odst. 8 této smlouvy, anebo 
např. i z nedostatku kapacity tohoto areálu, dohodly se smluvní strany na dočas-
ném umístění předmětu výpůjčky nebo jeho části v budově bez č. p./č. e., umístěné 
na pozemku st. p. č. 12/2 v katastrálním území Údlice, jehož vlastníkem je vypůjči-
tel, a jehož hospodaření je svěřeno Krajské majetkové, příspěvkové organizaci vy-
půjčitele, se sídlem Tolstého 1232/37, Střekov, 40003 Ústí nad Labem.“ 

2.  Dosavadní odst. 3 čl. III. Převoz předmětu výpůjčky se označuje jako odst. 4.  

3.  Za stávající znění odst. 4 čl. VII. Doplňující ujednání se vkládá nový odst. 5 následujícího 
znění:  

„Smluvní strany se dále dohodly na tom, že část archivu (tzn. část části předmětu 
výpůjčky dle tohoto článku smlouvy) může vypůjčitel umístit do budovy bez č. p./č. 
e., která je součástí pozemku st. p. č. 12/8 v katastrálním území Údlice, jehož vlast-
níkem je vypůjčitel, a jehož hospodaření je svěřeno Krajské majetkové, příspěvkové 
organizaci vypůjčitele, se sídlem Tolstého 1232/37, Střekov, 40003 Ústí nad Labem. 
Ustanovení odst. 3 a odst. 4 tohoto článku smlouvy se v takovém případě použijí 
obdobně“ 

4.  Ostatní ujednání Smlouvy o výpůjčce č. 19/SML2346/SoV/MAJ ze dne 10. 7. 2019 nejsou 
tímto dodatkem dotčena.  

 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

1. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
__________ ze dne __________.  

2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních stejné právní závaznosti, přičemž každá 
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

 
 
 
V Praze dne …………………………  V Ústí nad Labem dne ……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………… …………………………………………………… 
 Půjčitel Vypůjčitel 
 Oldřich Bubeníček 
  hejtman Ústeckého kraje 


