/

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání čj. Byt/158/2013/14 ze dne,
dodatku č. 1 ze dne 1.12.2014, dodatku č. 2 ze dne 30.6.2015, dodatku 6. 3 ze dodatku
č. 4 ze dne 14.11.2016 a dodatku č. 5 ze dne
Pronajímatel-

M«f„S,dler!1 o0rní náměstí 583' Olomouc. IČ: 00299308, bankovní spojení:

U

Školní 202/2, IČ:2589873fi Mái»UPen|K,^faVAUnemovítostí Olomouc, a.s. se sídlem v Olomouci, ředitelem a.s. CZ25898736,

zastoupenou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nájemce:
Český rozhlas, zřízený dle zákona číslo 484/1991 Sb. o Českém rozhlase,
Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 120 99, IČ: 45245053, zastoupený xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 1001040797/5500
,
uzavřeli tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikaní
ze dne 28. 3. 2014:
*•
. ... c rozhodnutím Rady
Pronajímatel a nájemce se dohodli, že se s účinností od 1. 3. 2019 v souladu » g nájemného
města Olomouce ze dne 19. 11. 2018 mění čl. II odst. 1 uzavřené Smlouvy následovně:
II. Nájemné a úhrady za služby spojené s užíváním předmětu najmu
2

nd Kč/m /měsíc (dále
1. Výše nájemného je stanovena dohodou a činí 10.026,- Kč měsíčně, tj. 72,ou g nájemné za jen nájemné).
a
Výše úhrad poplatku za služby spojené s užíváním předmětu n J,
který je
nC n
zařízení předmětu nájmu činí 5.006,- Kč měsíčně tak, jak jsou uvedeny v „evid© . s|Užby“). nedílnou součástí
e
této smlouvy a stanoví se podle platných cenových předpisů (d^‘ J

“■
oa 3 2014, ve znění
Ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 2c>- J
Dodatků č. 1 až č. 5 zůstávají nezměněna.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je evidenční list platný od 1. 3. 2019.
„ hotovení.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží d^e v registru
ere
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem z\7 J
smluv.

V Olomouci

Český rozhlas
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

