
Městská nemocnice v Lito1nčřicích 
Dodatek s1nlou,ry o 11ájmu ncbytovýcl1 [lrosto1· 

DODATEK C. 5 

ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 

pronajímatel 
Městská nemocnice v Litoměřicích, PO zříze11á měste111 Litotněřice 

v 

sídlem: Zitenická 2084, 412 O l Litoměřice 
IČ: 00830488 
DIČ: CZ00830488 
zastoupená Správní radou (SR) ve slože11í: 
MUDr. Stanislava Pánová - předsedkyně SR 
MUDr. Leoš Vysoudil, MBA - člen SR 
Ing. Vladimít· Kestřánek, MBA - člen SR 
Bank.spoj.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a 

, . 
na1emce 
se sídlern 
Jed11ající 
Bankovní spojení 
Císlo účtL1 

v 

IC 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

( dále také ,,sn1li1vní strany'') 

v 

Ceská lékařská komo1·a-Okresní sdružení Litoměřice 

MUDr. Vladislav Procházka 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

46768173 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE
V LITOMĚŘICÍCH 

Došlo 

· i„ Ve l 7, / t J
sekretariát ředitele

uzavírají di1eš11íl10 dne, měsíce a roku tento dodatek k 11ájemni smlot1vě ze dne 26.03.2008: 

I. 
, 

Uvodní ustanovení 

v 

Tento dodatek je vypracová11 v souladu s t1sta11ove11ím Cl. III. odst. 2 výše citované 11ájemní 
s111louvy a .  odráží zn1ěny, jež nastaly v době trvání 11ájenu1íl10 vztahu. 

II. 

Změny nájemní smlouvy 

1. cena nájmu se mění od 01.02.2013 takto :

cena za pronájem podlahové plochv 

cena za provozní náklady 

cena režijních nákladů 

cena za pronájem telefonní linky 

, . v, ,

cena za PronaJem zar1zen1 

v , .., , .,

CELKOVA CASTKA CINI 

v v 

rocne 

v v 

rocne 

v 

rocne 

v v 

rocne 

v v 

rocne 

ZA ROK 

1 

---------------

--------------

---------------

46.512,- KC 

-

v 
-



Městská ncmocriice v I . .Jitoměřicích 

Dod�1tel< sinlouvy o nájmu ncbyt,>,·ýcb prost<>r 

Cell<ová částka bude spláce11a nájen1ce1n v 111ěsíč11ícl1 splátkác]1 na účet pro11aj ímatele a to vždy k 20 
dni každél10 kalendářního měsíce po celou dobu trvá11í nájn1u. 

měsíční částka činí : 3.876,- Kč 

Tuto měsíční částku zasílejte na účet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Do článku 3 odstavce 3 .3 se dopli'1uje věta v tomto zněr1í: ,,Pro11aj ímatel je oprávněn
upravit výši nájemného dle tol1oto článku o inflač11í přirážku podle míry inflace za
předcházející kalendáňú rok, oficiálně vyhlášené příslušným státnín1 orgá11em, a to za
podmínky, že došlo ke zvýše11í cen nebo nák.Jadl'.'1 přímo ovlivňujících výši do11odnutého
nájemného.

3. Do člá11ku 6 se doplňuje 11ový odstavec 6.7. v tomto zně11í: ,,Nájemce souhlasí
s poskytt1L1tí1n údajů uvedených u jel10 osoby v záhlaví této smlouvy a dále tí1nto dává 11a
dobu trvá11í jel10 nájem11ího poměru k předmětné1nt1 nebytovému prostoru a poté do doby
ul1raze11í veškerých dluhů nájemce vt".1či pro11aj ímateli výslovný souhlas k tornu, aby
pronajímatel osobní údaje 11ájemce uvede11é v této s1nlouvě použil:

• pro (1čely vytvoření sez11runL1 11ájen1cť1 k ukládání 11a nosiče i11for1nací, evidování
a uchovávání na nich, poL1žívání k vyhotovení písemnýcl1 výtisků, nových 11ájem11ícl1
s1nluv, evidenč11ícl1 listů, vyí1čtování služeb, a k pozdější likvidaci těchto osobních
údajů,

• v případě prodlení náje1nce s ulrrazením splatnél10 dlul1t1 souvisejícíl10 s nájn1em
11ebytového prostoru vť1či pronajímateli pro (1čely vymáhání těchto pol1ledávek
k ukládái1í 11a nosiče i1úormací, evidovái1í a ucl1ovávání na nich, používá11í
k vyl1otovení písemných výtiskť1 upomínek, žalob a pro sdělování údajů třetí1n
osobá1n při zjišťování majetku nájemce.

4. Ostatní ujedná11í 11ájemní sn1louvy se nemě11í.

Závěrečné ustanovení 

1. Tento dodatek je vyl1otovel1 ve dvou výtiscícl1, nabývá platnosti a (1čin11osti d11em jel10
podpisu obě1na smluvními stra11ami. Každé s111lt1vní straně náleží jedno vyhotover1í
dodatku.

2. Obě smluvní stra11y si tento dodatek k nájenu1í s,nlouvě dobře přečetly, seznámily se
s jel10 obsal1em a prohlašují , že je projeve,n jejich vážné, svobod11é, určité a srozumitelné
ví'1le, je uzavře11 v souladu se zásadoL1 dobrýcl1 mravů, nebyl uzavřen v rozporu se
zákonem, zákon neobchází, není uzavře11 a11i v tísni, za 11ápadně nevýl1odných podmínek,
což stvrzují svýn1i podpisy.

V Liton1ěřicícl1 1.2 2013 

Nájen1ce 

�·ó ěflce 2, 
' -

---

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 
V LITOMĚŘICÍCH 

.1.: d�1�1/1i 
sekretariát ředitele 

2 

MUDr. VY LIOIL Leoš, MBA 

Pronajímatel čler. , pravni r oy a 
ředitel o zdrav ní péči 

 

člen správní rady 

-----------·� 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE
V LITOMĚŘICÍCH

Žitenická 2084. 4i 2 01 L,torněřice .
-

-,-




