
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Zastupitelstvo m ěstské části  

 
15. zasedání 

dne 12. 10. 2016 

 
 

USNESENÍ č. 117/16/ZMČ 
k Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu sportovního areálu  

 
 
 
 
Zastupitelstvo M Č po projednání 
 
 
I. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu s SK Ďáblice z.s. 
 
 
II. pověřuje 
starostu podpisem Dodatku č. 1, který je přílohou tohoto usnesení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ing. Mgr. Martin Tumpach                       Ing. Miloš Růžička 
          zástupce starosty               starosta  
 

 



Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu 

uzavřené dne 11. 11. 2015 mezi 
 
 
 
Městská část Praha – Ďáblice 
na adrese: Květnová 553/52, 182 00 Praha 8- Ďáblice 
IČ: 00231266 
zastoupená Ing. Milošem Růžičkou, starostou 
(dále jen jako „Pronajímatel“) 
 
a 
 
SK Ďáblice z.s. 
se sídlem: Kokořínská 400/34, 182 00 Praha 8- Ďáblice 
IČ: 00550574 
zastoupená Michalem Mošničkou, předsedou 
(dále jen jako „Nájemce“) 
 
 

I.  

Předmět dodatku 

Účastníci se dohodli na změně podmínek ukončení této smlouvy, a tedy na změně příslušného ustanovení 
nájemní smlouvy.  

II. 

Změna znění smlouvy 

Čl. 5  „Ukončení smlouvy“ se mění tak, že nově zní: 

„     1.   Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána. 
2. Smlouvu je možno vypovědět také z důvodu podstatného porušení povinností vyplývajících z této 

smlouvy. Výpověď smí být odůvodněna pouze takovými porušeními povinností smluvní strany, o 
nichž se druhá smluvní strana dozvěděla ve lhůtě 6 měsíců před vypovězením. V takovém případě 
končí nájem uplynutím dvou měsíců po konci měsíce, ve kterém byla výpověď doručena.“ 

 
III.  

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení nájemní smlouvy, která nejsou měněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena. 
2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží “pronajímatel“ a dvě “nájemce“. 
3. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem městské části Praha – Ďáblice č. xxx/16/ZMČ dne 12. 10. 

2016 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
V Praze dne        V Praze dne 
 
za SK Ďáblice z.s.      za Městskou část Praha – Ďáblice 
 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
Michal Mošnička, předseda     Ing. Miloš Růžička, starosta 
 


