
Číslo jednací: MCBS/2018/0183436/HLAD
Vyřizuje: Marcela Pallová

Dodatek č. 5

K nájemní smlouvě č. j. MCBS/201 5/013 11 84/Hlad ze dne 23. 1l. 2015

Pronajímatel / Dodavatel: Blachere - Illumination CZ s.r.o.
Sídlo: Ostrá horka 1511, Mladcová, 760 0l Zlín
IČ: 02184770

a

Nájemce:
Sídlo:

IČ:

Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Dominikánská 2, 601 69 Brno
44992785

II,

Počet stánků, na kterých bude v roce 2018 instalována výzdoba činí 123 (slovy sto-dvacet tři).
Na základě tohoto se nájemné pro ročník 2018 stanovuje ve výši 123 x 3.460,- Kč + pódium
13.840,- Kč, tedy dohromady 439.420,- Kč (slovy čtyři - sta - třicet - devět - tisíc - čtyři - sta -
dvacet korun českých).

I.

Předmětem tohoto dodatku je stanovení konkrétní vý.še nájemného dle čl. III odst. 1,
předmětné smlouvy, pro ročník kona;ié akce 201 8.

III.

Dolozka uveřejnění, informaění doložka
1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejich případných změn a dodatků,
bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštnfch podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto mluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv,
vyjma údajů, které používají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a
obchodní tajemství.

2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejich případných
změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 1 06/ 1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
zněnf pozdějších předpisů, vyjma inforrnací uvedených v F3 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které
používají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemst'ví, aj.
budou anonymizovány.
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Doložka schválení

Dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 12. 11. 2018, usnesením
RMČ/20 1 8/2 1 3/09
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