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Dodatek è. 1

Mìsto Jilemnice, iÈ 00275808, se sídlem v Jilemnici, Masarykovo námìstí 82,
zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Richterem jako pronajímatelem na stranì jedné

a

firmou Jiøí Kynèl, iÈ 13167855, bytem 514 01 Jilemnice, 1252, jako nájemcem
na stranì druhé

uzavøely níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvì nájemní ze dne 2.4.2015, ve kterém
se dohodly na této zmìnì:

I.

V odstavci I. výše uvedené smlouvy s rozšiøuje pøedmìt nájmu o pøístøešek o výmìøe 47
ni2 v areálu služeb v budovì, která je souèástí pozemku stpè. 639/2 v k. ú. Jilenmice.

Dùvodem úpravy je žádost nájemníka o pronájem pøístøešku o výmìøe 47 m2. Rada mìsta
schválila pronájem usnesením è. 257/18 dne 10.10.2018 na základì pøedchozího zámìru
pronájmu, který byl zveøejnìn v období od 20.9.2018-8.10.2018.

„.

Nájemné uvedené v odstavci II. výše uvedené smlouvy se doplòuje takto:

výmìra ni2 sazba Kè/m2 celkem Kè/rok

Pøístøešek 47 430,- 20.210,- Kè

Roènì 20.210,- Kè

Roènì vèetnì DPH 24.454,- Kè

Mìsíènì vèetnì DPH (2 1%) 2.037,83 Kè

Celkové èástky za rozšíøený pøedmìt nájmu po úpravì zní takto:

Celkem roènì za rozšíøený pøedmìt nájmu 207.236,- Kè

Celkem roènì vèetnì DPH za rozšíøený pøedmìt nájmu 250.755,- Kè

Celkem mìsíènì vèetnì DPH za rozšíøený pøedmìt nájmu 20.896,30 Kè

Mìsíèní nájemné se tedy od 1.11.2018 mìní na èástku 20.896,30 Kè vèetnì DPH.
Mìsíèní paušální poplatek za el. en. zùstává také ve stejné výši, tj. 50 Kè.
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„I.

Všechny ostatní body výše uvedené smlouvy zùstávají beze zmìn.

IV.

Výše uvedené smluvní strany stvrzují svými podpisy platnost tohoto dodatku a
prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážnì mínìné vùle.

Nájemce bere na vìdomí, že smlouvy s hodnotou pøedmìtu pøevyšující 50.000 Kè bez
DPH vèetnì dohod, na základì kterých se tyto smlouvy mìní, nahrazují nebo ruší,
zveøejní poskytovatel v registru smluv zøízeném jako informaèní systém veøejné správy
na základì zákona è. 340/2015 Sb., o registru smluv. Nájemce výslovnì souhlasí s tím,
aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zveøejnìn.
Nájemce prohlašuje, že skuteènosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní
tajemství a udìluje svolení k jejich užití a zveøejnìní bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

Dodatek byl vyhotoven ve dvou výtiscích aje úèinný od 1.1.2019.

V Jile~ici dne ‘~ ~ . Lü

Mgr. Vladimír Richter

starosta

Kynèl
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