
Dodatek č . l
ke smlouvě o výpů jč ce ze dne 29.06.2018

Ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a roku uzavřely smluvní strany:

město Domaž lice, se sí dlem náměsť  Mí ru 1, 344 o1 Domaž lice, lČ  00253316, zastoupené  starostou

na straně jedné  (dóle jen ,,pů jč itel")

a

obec Babylon, se sí dlem Ba bylon 27 , PsČ  344 07,1Č  oo572551, zastoupená sta rostou Pavlem Bambáskem

na straně druhé  (dú le jen ,,vypů jč itel")

tento

dodatek č . 1

ke smlouvě o výpů jč ce ze dne 29,06.2OL8

l.

ú vodní  ustanovení
Smluvní  strany uzavřely dne 29.06.2018 smlouvu o uiptljč ce, její ž  předmětem je výpů jč ka pozemku

p. č . 84/1 v k. rl. Babylon za ú č elem umí stění  a provozování  dětské ho hřiš tě (dále jen ,,Smlouva").

ll.

Změna Smlouvy
smluvní  strany ť mto dodatkem sjed návají  doplnění  ú č elu výpů Jč ky o,,um í stění  a provozování  cyklo hřiš tě".

Dále smluvní  strany ť mto dodatkem sjednáVají  změnu týkají cí  se mož nosť  smluvní ch stran vypovědět
výpů Jč ku bez udání  dů vodu, tedy změnu ustanovení  č l, Vl odst. 1 Smlouvy, které  má nadále toto znění :

,,Výpů jč ku založ enou touto smlouvou je mož no ukonč it pí semnou výpovědí  které koli ze smluvní ch stran í  bez

udání  dů vodu, přič emž  výpovědní  doba č iní  3 měsí ce o poč í ná běž et prvé ho dne kalendářní ho měsice

následuJí clho po měsí ci, v němž  doš lo k doruč ení  výpovědi druhé  smluvní  straně, Smluvní  strany sjednávají ,

ž e výpověd' výpů jč ky podle tohoto odstavce neni ž ádnd ze smluvnlch stran oprávněna uč init v období  5 let
ode dne uzavření tohoto dodatku č , 1 ke smlouvě,"

1. Ustanovení  Smlouvy, která nejsou

v ú č innosť .
2. Tento dodatek se Vyhotovuje ve

vyhotovení .
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lll.
závěreč ná ustanovení

ť mto dodatkem výslovně dotč ena, se nemění  a zů stávají  nadále

dvou stejnopisech, kaž dá ze smluvní ch stran obdrž í  po jednom

pů jč itel

město
Ýypů jč itel

Pavel Ba mbásek, sta rosta

e lon . ?. é ,. :  !,,.,?_ !|  2,/



Dolož ka
podle § 41 zákona č , 128/2000 Sb., ve znění  změn a doplňků

Město Domaž lice Ve smyslu ust. § 41 zákona č . 128/2000 sb., o obcí ch, v platné m znění , ť mto potvrzuje, ž e

u právní ch jednání  obsaž ených V tomto dodatku byly ze strany města Domaž lice splněny veš keré  zákonem
č . L28/2OOO Sb., v platné m znění  č i j inými obecně závaznými pť ávní mi předpisy stanovené  podmí nky ve

formě předchozí ho zveřejnění , schválení  č i odsouhlasení  pří sluš ným orgánem města, které  jsou obligatorní
pro platnost tohoto přávní ho jednánÍ ,

Záměr města uzavří t dodatek ke smlouvě o výpů jč ce byl zveřejněn na ú řední  desce Městské ho r] řadu

Domaž lice v době od 77,72,2020 do 07,O7,2O2L; v té ž e době byl rovněž  zveřejněn způ sobem umož ňují cí m
dálkový pří stup na internetové  stránce města www.domazlice.eu (V rubrice "ú řední deska").
Uzavření dodatku č , 1schválila rada města na své  77. schů zi konané  dne 05.01.2021 usnesení m č . 3094.


