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Žádost o poskytnutí informace  

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Žádost o informaci z 3. května 2017: 

 
Dobrý den, 
  
žádám o všechny informace ohledně spolupráce města Bílina a společnosti Člověk v tísni - za roky 
2015, 2016 a 2017. Smlouvy, poskytnuté finanční částky, prostory, které město Bílina společnosti 
Člověk v tísni poskytuje atd.  
  
Za informace předem děkuji. 
 
XY 

 
Odpověď na žádost o informaci z 16. května 2017: 
 
 
Město Bílina obdrželo 3. května 2017 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o informaci, týkající 
se spolupráce města Bílina a společnosti Člověk v tísni za roky 2015, 2016 a 2017.  
 
V příloze Vám zasíláme kopii:  

 Smlouvy o partnerství uzavřené za účelem spolupráce při zajištění udržitelnosti projektu 
s názvem „Integrované centrum prevence“  

 Smlouvy o výpůjčce movitých věcí vč. příloh  

 Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí vč. přílohy  

 Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí  
 
Dále Vám sdělujeme, že na našem odboru evidujeme platby záloh na energie hrazené pravidelně 
čtvrtletně společností Člověk v tísni, o. p. s. Tyto jsou pak ročně zúčtovány dle skutečných spotřeb.  
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Bureš, MBA  
vedoucí odboru nemovitostí a investic 

MĚSTO BÍLINA 
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina  

 

mailto:ePodatelna@bilina.cz


Seznam sociálních služeb včetně fakultativních činností 

 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Fakultativní činnosti SAS 

Nízkoprahová předškolní příprava 

Klub pro rodiče s dětmi 

Podpora žáků se sociálním znevýhodněním v prvním ročníku ZŠ 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež do 26 let 

NZDM  15+ ( jen klienti s písemně uzavřenou smlouvou) 

NDZM do 15 

Fakultativní činnosti NZDM 

Míčové hry 

Taneční dílny 

Dílna ping - pongu 

Posilovna 

Hudební dílny 

Dramatická dílna 

Výtvarná dílna 

Deskové hry 

Fotodílna 

Parlament 

Odměnové akce 

Umělecké soutěže a vystoupení 

Podpora vzdělávání 

Kariérní a pracovní poradenství 

Motivační a podpůrné aktivity 

Skupina pro náctileté se zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů 

Podpůrná skupina pro mládež 

PC kurz 
 Preventivní program ,, Kdo ví víc“ 

Dílna zvědavost  

Filmový klub 

Filmový festival Jeden svět 

Odborné semináře pro mládež 

Terénní programy 

Fakultativní činnosti TP 

Dluhové poradenství 

Pracovní poradenství 
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INTEGROVANY' :HH EVROPSKÁ uNıE ÍUI'
Il 0PERAČNÍ flt i k IˇEVROPSKÝ FORD PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

mPROGRAM SANCE PRO vAS ROZVOJ

Smlouva o partnerství

uzavřená podle § 1746 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník ,

uzavřená Za účelem Spolupráce při Zajištění udržitelnosti projektu S názvem
„ Integrované centrum prevence“ vedeným pod reg. č. CZ.1.06/3.1.00/06.08190

Článek I
Smluvní Strany

Město Bílina
se sídlem: Břežánská 50/4, 418 31, Bílina
zastoupeno: Josefem Horáčkem, starostou
IČ; 00266230
DIČ: cz00266230

a

Člověk V tísni, O.p.S.
Se Sídlem: Šafaříkova 63 5/24, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
IČ; 25755277
DIČ; (3225755277
Zapsaný V: Městský Soud v Praze, oddíl O, Vložka 119
Zastoupen/j ednající: ředitelem regionální pobočky Mgr. Milošem Hrubým na základě
zplnomocnění udělene'ho dne 20.5.2012

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“):

Článek II
Předmět

. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemné Spolupráce mezi městem Bílina a Organizaci Clověk
vtísni, O.p.s. při zajištění udržitelnosti projektu Snázvem „Integrované centrum prevence“
vedeným pod registračním číslem CZ 1.06/3.1.00/06.08190.
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Článek III
Práva a povinnosti smluvních Stran

Smluvní Strany se dohodly, že Se budou spolupodílet na Zajištění udržitelnosti aktivit Projektu
uvedeného v čl. II. Smlouvy takto:

Město Bílina:

Za Zajištění udržitelnosti projektu S názvem „Integrované centrum prevence“ vedeným pod
registračním číslem CZ. 1.06/3.l .OO/06.08190 je zodpovědné město Bílina.

Pro Zajištění poskytování Sociálních Služeb, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy,
zajistí město Bílina bez úplaty prostory Včetně vybavení na adrese Teplická 555/57, 418 01
Bílina - pavilon č. 1, ve kterých budou aktivity spojené s poskytováním služby organizaci
Člověk Vtísni, o.p.s. realizovány. Způsob a podmínky užití prostor a vybavení budovy
Integrovaného centra prevence bude specifikováno dalším smluvním vztahem (Smlouvou o
výpůjčce), který není předmětem této smlouvy. K uzavření této bezúplatné smlouvy o
výpůjčce Se Město Bílina zavazuje, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy o
partnerství.

Clověk v tísni, o.p.s.:

Do každého 15. dne V měsíci po dobu trvání Smlouvy bude předávat zástupci města Bíliny
z odd. regionálního rozvoje Vyplněný evidenční list k poskytovaným sociálním službám
(poskytovaným na adrese Teplická 555/57, Bílina). Evidenční list k jednotlivým službám je
přílohou č. 2 této Smlouvy.

Organizace Člověk Vtísni, o.p.s. bude průběžně poskytovat městu Bílina informace o
finančním zajištění poskytování sociálních služeb Včetně fakultativních činností
(poskytovaným na adrese Teplická 555/57, Bílina), které jsou Vyjmenovány v příloze č. 1
této smlouvy. Informace budou poskytovány písemnou formou minimálně dvakrát ročně
(březen, říjen). Pokud bude v průběhu roku ukončeno financování některé z poskytovaných
sociálních Služeb (ukončení projektu hrazeného zMPSV, Ústeckého kraje apod), Sdělí
zástupce společnosti Člověk vtísni, o.p.S. tuto Skutečnost zástupci města Bíliny zodd.
regionálního rozvoje minimálně dva měsíce před ukončením financování Služby.

Člověk vtísni, o.p.s. je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související
S evidenci poskytování sociálních služeb, která je předmětem této smlouvy minimálně do
roku 2021 a Vsouladu Sčlánkem 90 Nařízení Rady (ES) Č. 1083/2006 poskytovat
požadované informace a dokumentaci Zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů

2
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PROGRAM

* ŠANCE PRO vÄŠ ROZVOJ

( MPSV, CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora,

Nejvyššího kontrolního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní
Správy) a je povinen

Vytvořit Výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly
vztahující se k Vykazování

a evidenci klientů Sociálních Služeb ve formě zobecňujících a Souhrnných
údajů ve SmySlu §

100 odst. 4 Zákona 108/2006 Sb., o Sociálních službách.

2.4 Pro uzavření Smlouvy o výpůjčce poskytne Společnost Člověk
v tísni o.p.s. Městu Bílina

dostatečnou spolupráci .

Článek Iv
i' Trvání Smlouvy

l. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

2. Doba trvání Smlouvy ode dne podpisu Smlouvy Oběma Smluvními
Stranami do 30.9.20l9.

Článek v
Ostatní ustanovení

l. Jakékoliv Změny této Smlouvy lze provádět pouze na Základě
dohody Smluvních Stran formou

písemných dodatků podepsaných oprávněnými Zástupci Smluvních Stran.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních
Stran.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, Z nichž každá Ze
smluvních Stran obdrží po dvou

Vyhotoveních.
Nedílnou Součástí te'to Smlouvy jsou přílohy č. l a 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla Sepsána na základě
jejich prave' a svobodné vůle,

'-~ nikoliv v tísni ani Za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

.__-__--- --------------v--------_ ------------------

Město Bílina Clověk v tísni, o.p.S.

Příloha č.1 Seznam Sociálních Služeb včetně fakultativních činností

.-.nn-._

š
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oPERAčNı .i i* EVROPSKÝ FOND PRO REOıONÁLNi ROZVOJ
PROGRAM

* ŠANCE PRO vÁŠ ROZVOJ Ég
Příta č.2 Formulář (evidence Soc.Služeb)



Seznam Sociálních služeb Včetně fakultativních činností

Nízkoprahová předškolní příprava

Klub pro rodiče s dětmi

Podpora žáků se Sociálním Znevýhodněním v prvním ročníku

NZDM 15+ (jen klienti S písemně uzavřenou Smlouvou)

NDZM do 15

Míčové hry

Tanečnídílny

Dílna ping - pongu

Posilovna

Hudební dílny

Dramatická dílnał
ˇ ytvarná dílna

Deskové hry

Fotodílna

Parlament

Odměnové akce

Umělecké Soutěže a vystoupení

Podpora vzdělávání

Kariérní a pracovní poradenství

Motivační a podpůrné aktivity

Skupina pro náctileté se Zaměřením na prevenci sociálně patologických jevů

Podpůrná skupina pro mládež

PC kurz

Preventivní program „ Kdo ví vic"

Dílna Zvědavost

Filmový klub

I:ilmový festival Jeden SvětłJdborné Semináře pro mládež

Dluhové poradenství

radenstvíPracovní
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Registrační číslo projektu CZ. 1.06/3.1.00/06.08190
vykazovaný měsíc : I |

Název projektu Integrované centrum prevence

HULIII

Název so Služby Název fakultativní čınnosti mérna' jednotka hodnota Zdroj íıııaııcovàm' vykazovany mèSít předchozí Období
Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež počet kontaktů 8000

Sportovní aktivity počet činností 275
volnočasové aktivity počet činností 245
volnočasové aktivity počet akcí 15
vzdělávací aktivity počet činností 129
vzdělávací aktivity počet klientů 115
vzdělávací aktivity počet akcí 21

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi počet uživatelů 70

Í
vzdělávací aktivity počet klientů 45

" vzdělávací aktivity počet činností 90
Terénní programy počet kontaktů 2400

odborné poradenství počet klientů 60



6269.

Smlouva o partnerství
Člověk V tísni, o.p.S.

Autorizace a schválení smlouvy

Jméno POdpis Datum
VYPRACQVAL; Město Bílina

PŘÍKAZCE OPERACE: Ing. Bureš Jaroslav 2 9 -UQ- 2014

SPRÁVCE ROZPOČTU: Ing. Krupková Lenka 0 _nq_ 7D“

HLAVNÍ ÚČETNÍ; Hajmøvá Jaroslava 2 9-09“- 2%
OVÉŘIL: JUDr.HinerDøminiK \ 29-09- mi5
0M/ (66/- ľ/r
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č. smlouvv 593

SMLOUVA

o výpůjčce nemovitych věcí uzavŤená v souladu s ustanovením $ 2193 a násl. zákona
č. 89l20I2 Sb., občanský zákoník, v platném zněn| níŽe uvedeného dne, měsíce a roku takto:

I.
SMLUVNÍ srnANy

Půjčitel:

Město Bílina
sídlo: Bílina, ul. Břežánská 5014, PSČ 418 3 l
IČ: 00 26 6230
DIČ:21I - 00266230
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. - pobočka Bílina
číslo účtu: 19 - 1060440379/0B00
zastoupeno starostou něsta Josefern Horáčkem
( dálejen,, půjčitel)

a

Vypůjčitel:

Člověk v tísni, o.p.s.
sídlo: Šafaříkova 635124, Praha 2, PSČ 120 00
tČo: zslsszll
bankovní spojení: ČSoB' a.s.
číslo účtu: 600102473/0300
zastoupena ředitelem regionální pobočky Mgr. Milošem Hrubým nazákladě zplnomocnění
( dále jen ,, vypťrjčitel")

il.
pŘn'nuĚT SMLoUVY

l. Předmětem výpůjčky jsou prostory pavilonu č. 1 o velikosti zastavěné plochy 463,36 m' 1bez
zastřešeného prťrchodu), nacházející se v domě-čp. 555, na adrese ul. Teplická čp. 555 č'ev.
57, Bílina PSC 418 01 ( v bývalém areálu ZS Teplické Předměstí) a to včetně zaiízertí a
vybavení a pevně zabudovaných předmětů u bLrdovy na uvedené adrese.

2. Půjčitel tímto ýslovně prohlašuje, Že vlastní parcelu katastru nemovitostí č. 1683/98,
zastavěná plocha a nádvoří, včetně stavby stojící na ní - dům čp. 555, objekt občanské
vybaverrosti a parcelu katastru nernovitostí č. 1683196, ostatní plocha, nacházejici se
v katastrálrrím izeni Bílina, zapsané v katastru nemovitostí pro obec Bílina.

3. Půjčitel..tírnto výslovně prohlašuje, Že za podmínek stanovených touto smlouvou a právním
řádem České repLrbliky dočasně přenechává vypůjčiteli předm8t výpůjčky uvedený v odstavci
1' aby j"j po dolrodnutott dobLr bezplatně Lržíval. Vypůjčitel je oprávněn užívaÍ předmět
výpťrjčky krealizaci sociálních služeb, které jsou q,'jmenovány v piíloze č. 1 této smlouvy.

str. I

llil':l'*'ťr-- E ifi['trtrJ.1.,J,.. 
.-Á't'tí Rozvo l ffi



4.

6.

5.

č. smlouvy 593

Půjčitel tímto výslovně proh|ašuje, že na předmětu výpůjčky neváznou žádné dluhy, věcná
břemena, zástavni práva s výjimkou věcného břemena United Energy, a.s., spočívajícího
v právu vykonávat provoz a Úrdržbu tepelných rozvodů a kompaktních předávacích stanic a
dále činnosti specifikované v $ 9 odst. l1 zákona č. 222l1994 Sb. K předmětu výpůjčky je
vázána povinnost půjčitele po dobu trvárrí 5 let zajistit poskytování sociálních služeb
uvedených v příloze č' 1 této smlouvy.

Půjčitel tímto výslovně prohlašuje,že suzavřením této smlouvy vyslovila souhlas rada města
a to usnesením č. 857 ze dne 10'09.2014.

Záměr obce výpťrjčky uvedených prostor byl řádně zveřejněn na úřední desce obce v období
oď 24.07 .201 4 do 08.08.20 1 4.

ilI.
DOBA TRVÁNÍ vÝpŮ.lČxv

Tato smlouva o výpůjčce nemovi$ich věcí je uzavřena na dobu určitou pěti let s účinností od
data podpisu této smlouvy oběma stranami.

Vypťtjčitel je povinen vrátit předmět qýpůjčky tehdy, jakmile jej nebude potřebovat nebo
jakmile se o tom smluvní strany písemně dolrodnou.

Půjčitel může požadovat vrácení předmětu výpůjčky tehdy, jestliže jej vypůjčitel nebucle
užívaÍ řádně nebo jestliže jej bLrde užívat V rozporu s dohodrruým účelem.

Půjčitel může požadovat vrácení adekvátní části předmětu výpůjčky tehdy, pokud vypůjčitel
nebude schopen zajistit poskýování některé sociální služby či fakultativní činnosti, které.jsou
vyjmenovány v příloze č. l této smlouvy

IV.
pnÁva A PoVINI\oSTI SMLUvNÍcu srnax

Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli předmět výpůjčky uvedený v ustanovení člárrku II.
odstavec 1. této smlouvy ve stavu způsobilém křádnému užívání (splnění této povinnosti
potvrzuje vypůjčitel svým podpisem této srnlouvy).

Vypůjčitel svým podpisem této smlour,ry zároveřl potvrzuje, Že jej půjčitel detailně seznámil
s fyzickým a právním stavem výpůjčky, jakož i se všemi pravidly jeh o užívání.

Vypůjčitelje oprávrrěn užívat předmět výpůjčky pouze k účelu, ke kterému je tento stavebně -
techrricky určen'

2.

4.

l.

1.

J.

2.

str.2
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5.

1.

6.

č. smlouvy 593

Vypůjčitel je povinen chránit předmět výpůjčky před jeho poškozením' zničením nebo
zneužitím' Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky do užíváníjiné právnické
nebo szické osobě.

Vypůjčitel se zavazuje neprodleně upozorňovat půjčitele na všechny závady předmětu
výpůjčky. Nesplnění těchto povinností má za následek vznik práva půjčitele-na náhradu
případné škody.

Předmět výpůjčky bude po celou dobu trvání závazkového vztahu za\oženého touto smlouvou
veden v účetní a operativní evidenci půjčitele. Vypůjčitel eviduje předmět výpůjčky odděleně
od svého majetku.

o předání a pÍevzetí předmětu výpůjčky bude mezi smluvními stranami vyhotoven písemný
předávací protokol, ve kterém bude uveden stav předmětu výpůjčky. Případné stavební úpravy
předrnětu nájmu je vypťrjčitel oprávněn realizovat pouze S předchozím písemným souhlasem
půjčitele.

Vypůjčitel bude hradit služby spojené s užíváním nebýových prostor' kdy se zavazuje platit
zá1ohy za služby spojené svýpůjčkou stím, že půjčitel p.oveá" vyúčtování těchto záloh po
konečném zučtování s dodavateli těchto služeb vždy alespoň jedenkrát v průběLu
kalendářního roku. Zálohy za služby budou půjčitelem měněny podle áktuálních cen služeb
dodavatelů dodatkem ke smlouvě. Zálol"ty za služby jsoLr splatrré vypůjčitelern předem
nejpozději do 5. dne příslušného kalendářního čtvrtletí na účet ptjeitete
č. 19-1060440379/0800,vs 7212 000230. Čtn.tlet.'í zálohy na teplo činí 35 505 Kč' na
spotřebu elektřiny 15 400 Kč, spotřebu vody 4 595 Kč. Celkem čtvrt'letní zálohy činí částku
55 500 Kč.

Pokud dojde k částečrrému uvolnění prostor (viz čl. III odst. 4) z důvodu nezajištění některé
sociá|ní služby či fakultativní činnosti, bude záloha snížena poměrně k počtu m2 nevyužívané
plochy.

Vypůjčitel je povinen na svůj náklad provádět běŽnou údržbu předmětu výpůjčky a opravy
věcí poškozených nebo opotřebených v souvislosti s činností ..yp.i;oit"l".

v.
zÁvĚnpČNÁ USTA|{ovENÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, znichž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení. Veškeré zněny a doplňky této smlouvy mohou býtrealizovány pouze
formou číslovaných písemných dodatků.

ostatní práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou touto smlouvou výslovně upravena,
se řídí příslušnými ustanovením l zákona č. 89l2o12 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

osoby podepisující jmérrem smluvních stran tuto smlouvu výs|ovrrě prolrlašují, že jsou plně
způsobilé a oprávněné ke všem právním úkonům v celém.o'.áh, této imlour,y.

8.

10.

2.

-).
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č. smlouvy 593

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzav(ena
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni nebo za jinak nápadně jednostranně nevýhodnýclr podmínek. Autentičnost této
smlouvy potvrzují oprávnění zástupci obou smluvních stran slrymi podpisy.

Přílohy:
č. 1 Seznam poskytovaných sociálních sluŽeb

V Bílině dne
3 0 -09- 20r{

V Bílině dne 9-q-zcus

Clověk v tísni, o.p's.

reď'$'ffi:m'&ů::'"-'#Hffiffi'
rcpuu*ďrio-á' 

*re 01 BÍuna'

ílina

starosta města Bíliny
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č. smlouvy 593

nt? oisro pa"ilon č. 1, čp' 555 ev' č' 57 ulice Teplická

vypůjčitel: člověk v tísni, o'p's'

Katastr: Bílina

Druh činnosti: poskytování sociálních služeb

a fakultativních činnostÍ

ČrvRrrp,rNÍ ÚHnaDA NÁJEIvI''{EH9

čturtlet''í /úhrady za s|užbyl zá|ohy l
ZaŤízenínebýu ve vlastnictvi pronajimatele Kč 0-

a/ zaustŤeďní topení a teplou-vedu ' " " " 'Kč 35 505'-

bl zavodnéa stočné. ' """Kč 4 595'-

cl zaužívání neb. prostoru """""' " "'Kč 0' -

y:iT''*-_-_:::,::t_._______.___.__ __._____ ____________:_ __ __:_r_5_" 111-11-

list záloh na služby

Roční úhradaPlocha celkemSazba zam2lrokVýpočetní tabulka

Účel užívání

1. obchodní, restaurační,
r epr ezentaění, ško 1 ské,

zdravotnické, kancelářské a další

prostory podobných užitných
vlastností
2. rlýobní, dílenské, skladové a pro

íč,e|y garáŽí a další prostory
bných užitných vlastností

3. 
'pol"č.''ské, 

kulturní a další
prostory podobných uŽitných

vlastností, jakož i prostory pro

covny (ateliéry) u!q49!
4. ostatní, především provlzorla

463,36 m2
Záťrilradni úhrada náj em néh o

Snížení zék\adni sazby o .. Y'
Důvod sníŽení

Zvýšeni záklaďni sazby o .' oÁ

Důvod zvýšení

C e I ke m Kč 55 500'-
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č. smlouvy 593

Příloha č. 1 Smlouvy o výpůjčce

Seznam sociálních služeb včetně fakultativních činností

SoeÍríl*ě áktí žačnÍ šružby pro rodiny s,dětmi
f a-ku$áÍivilí:.čin nos ti :S .S

N ízkoprahová předškoln í pÍ íprav a

Klub pro rodiče s dětmr

Podpora žáků se sociálním znevýhodněním v prvním ročníku ZŠ
N:Íik_bpahoýéz.á.řfu nínroilěitiá,'m.]' á éž, o'26'.let
NZDM 15+ (en klienti s písemně uzavřenou smlouvou)

NZDM do 15

Fá'kú.lt*1iv ní č třtlnb$i NZDI\II

Míčové hry

Taneční dílny
Dílna ping-pongu

Posilovna

Hudební dílny
Dramatická dílna
Vl'tvarná dílna

Grafická dílna
Deskové hry

Fotodílna

Parlament

odměnové akce

Výlety
Pobýové výlety

Umělecké soutěže a lrystorrpeni

Podpora vzdělání
Kariérní a pracovní poradenství

Hra Cést la vie

Motivační a podpůrné aktivity
Skupina pro náctileté se zaměřením na prevenci sociálně patoIogických jevů
Podpůrná skupina pro mládež
PC kurz
Preventivní prograln ,,Kdo ví víc"
Hra Cashflow
Dílna zvědavost

Filmový klub

Filmový festival Jeden svět

odborné semináře pro mládež

ré prag,iáfiý
fa l,tlitiÝ'Í hnosti$B
Dluhové poradenstvi

Pracovní poradenství



Dodatek č' 1
ke smIouvě č. 593 o výpůjčce nemovitých věcí uzavřená v souladu s ustanovením

Zákona č' 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
uzavřené dne 30.09.2014

mezt

Město Bílina
sídlo: Bílina, ul. BřeŽánská 5O/4, PSČ 418 31
lČ: 00 26 62 30
DlČ 211 _ 00266230
bankovní spojení. Česká spořitelna, a.s. - pobočka Bílina
císlo účtu: 19 _ 1 060440379/0800
jako půjčitel
d

člověk v tísni, o.p.s.
sídlo: Šafaříkova 635/24,Praha 2' PSČ 12ooo
lČo: zslsszll
bankovní spojení: ČSog, a's.
číslo účtu: 6001 0247 3/0300
jako vypůjčitel

l.

Dodatek je uzavřen na základě písemného poŽadavku vypůjčitele ohledně změny výŠe
úhrady zálohových plateb.

il.
Čt' tv. odsť' B Smlouvy č. 593 se měnítakto:
Čtvrtletní zálohy na teplo činí 13 600 Kč, na spotřebu elektřiny 16 2oO Kč, spotřebu vody
4 200 KČ. Celkem čtvrtletní zálohy činí částku 34 000 Kč.

il1.

Účinnost tohoto Dodatku je od O1 'o7 '2016

lv.

V ostatních ujednáních se smlouva c. 593 ze dne 30.09.2014 nemění.

- g -05- 2016
V Bílině dne: . ....'...2016

vypŮjčitel
Clověk ýtísni, o.p.s.

půjcitel
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