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                                                        Dodatek č. 35 
                                    k nájemní smlouvě ze dne 12. 8. 1998 
                                        uzavřený mezi těmito stranami: 

 
 

1.  Město Rýmařov 
IČO: 296317 
DIČ: CZ00296317 
se sídlem v Rýmařově, PSČ 795 01, nám Míru 230/1, 
zastoupené starostou města Ing. Luďkem Šimko, 
bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 19-1421771/0100 
(jako pronajímatel) 
 
a 
 

2.  Spojené lesy s.r.o.  
IČO: 47674156 
DIČ: CZ47674156 
se sídlem v Rýmařově, PSČ 795 01, Palackého 1178/11 
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem Rapouchem 
bankovní spojení: KB a.s., č. účtu: 15700771/0100 
(jako nájemce) 

 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1) Smluvní strany uzavřely dne 12.08.1998 Nájemní smlouvu, ve znění Dodatku č. 1-34, 

na základě které užívá nájemce nemovité věci – lesní pozemky, za účelem správy lesního 
hospodářství (dále jen „Smlouva“). 

2) V souladu s ustanovením článku VI. Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím 
dodatku. 
 

II. 
Předmět dodatku 

 
1) Nájemné za pronájem městských lesů na rok 2018, které bylo stanoveno dodatkem číslo 

32 k výše uvedené smlouvě, se zvyšuje o 2.500.000 Kč (slovy dva miliony pět set tisíc-
korun-českých) + aktuálně platná sazba DPH. Nájemce se zavazuje uhradit dodatečně 
stanovené nájemné na základě vlastníkem vydaného daňového dokladu s tím, že datum 
uskutečnění zdanitelného plnění bude datum uzavření tohoto dodatku a datum splatnosti 
bude uvedeno 30.04.2019. 
 

2) Nájemné za pronájem městských lesů na rok 2019, se sjednává na 2.000.000 Kč (slovy 
dva-miliony-korun-českých) + aktuálně platná sazba DPH. Nájemce se zavazuje uhradit 
stanovené nájemné na základě vlastníkem vydaného daňového dokladu podle smlouvy. 
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III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zveřejní pronajímatel v registru smluv bez zbytečného odkladu po podpisu 
tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Rýmařova dne 03.12.2018 pod číslem 
usnesení 164/3/18. 

5) Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nich každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 
 
V Rýmařově dne 18.12.2018 
 
 
 
 
 
 
 ……………………………………………. ……………………………………………… 
 pronajímatel nájemce 
 Ing. Luděk ŠIMKO Ing. Jan RAPOUCH  
 starosta města jednatel společnosti 


