Dadatek čísìo 2
smřmwě 0 náﬂmu nemuvitøstă E. p. 323 na parcele č.

142 V uł. U âadů V
evidenční číslo 938/2017, ve znění døđatkıš č. 1
ze dne 21. 6. 2017
uzavřený dáie uvedeného dne, měsíce 8 røku dle zákona č. 89/201.2 Sb., v platném Znění,
łàx

šväëšnšku ze dne 31. 5. 2012,

'ł

takto:

^ł„

H.

Účastníci
Město Měłník, se sídlem Městskéhťá úřadu náměstí Míru
ìdentìﬁkační čísìe 69237051, daňové Č. CZOQ237G51,

1,

275 61

Měiníëž,

i.

Zžšsštøupené

MVDr„ Ctìradem Mikešem, Starøstou,

dàìe jen ,,pronajšrf:ate|“
3,2.

Mëłniﬁkě kulturní centrum. e.p.s., se sídlem U Sađů 323, 276 01 Měłrêík
ìdeëntiﬁkačﬂí číslo 24210137, daňové č. CZ24210137
zastoupená ředìtelkeu mg„ Rađkøu Kareìsovou,
5,

bankovní Spojení K8 Měìnfk,
dčăie jen „nájemce“

čísło

účtu

2.

Fręambułe

2.2.

5. 2012 Smlouvu O nájmu nemovixosti č. p. 323
V Měiníku v ui. U Sadů, na Stavební parcele č. 1742 ve Znění dodatku Č. Í ze dne
23; 6. 2017, dáiejen „ nájemní Smlüuva"

2.2

Účastníci se døhodłì

3.

Předmět dodatku

3.

ž.

Účastníci uzavřełř

dne

3?`.

na násìedující změně shora citované nájemní smłouvy:

DS Shøra citované Smłouvy O nájmu se dnpłñuje

ném Znění:

čł.

5 O odst. 5.13, v níže uvedeˇ

Néąžemce je øprávněn v pronajaté nemovitosti provádět technické Zhndnoceníjen
po předchozím souhłasu prfınaﬁmatele za v Seuíadu se zâkanem O veřejných Za~
kázkách za účasti zástupců pronajímateìe. Pořizcvacá' cena odscuhtasenéhc roZ~
Sahu technického zhodnocení bude po dobu nájmu odepísøvána nájemcem. łﬁři
ukørščení Smłuvního vztahu nebude mí: nájemce nárok na úhracìu Zůstatkøvë
hødnoty odepísovanéhn majetku.
3.2.

Dáłê se doplňuje

ném Znění:

čł.

5 O odst. 5.14 shøra citované nájemní Smłouvy, V níže uvedev

preveđe se Souhłasem pronajímatełe na vlastní nákłady opravy
nad rámec běžné údržby a dmbných oprav, promítne nájemce, pořizovací cenu
do Svých ﬂákíadů ve zdaňovacím obđabí, \/němž bude ukončena tato ‹ı›prava»

Jestłìže nájemfıe

Døúnmh č. 2 ke smksuvë O nájmu nemovitostž č.

p.

323 Měžmdfé kuk
-

c

,

_

Prnnajímatel vykáže

vtéw

svůj nepeněžní přüem.

výšž

ve Shodném Zdaňovacím období

33.

Ostatní uscanovenš náłemní Smíouvy zůstávají nedotčena.

Ä„

Veřejnoprávní pavinnosti účastnííďı

dí/š

,

V
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cenu jako

Uzavření tohoto dađatku bylo scìnváíenø usnesením Rady města Mělníka
126/202 9/R Ze dne 25„ 2.2019.

čísłø

Město Mělník pøtvrzuje, že záměr k uzavření dodatku č, 2 nebyl zveřejněn na úředm'
desce města Měíníka. Nezveřejnění záměru právnické asębě, zaíøžené městem,
umožňuje § 39 zákcma č. 128,ž'2000 Sb,, O Dbcích, v pìatrıêm znění.

Nàjemce bere výslovně na vědomí. že pronajímateí má podíe ustanovení § 2 odst.
É písm. b) zákona č. 346/2615 Sb., O registru smíuv, charakter
subžekıu, S nímž
uzavřené soukłˇcmoprávní smíouvy, jakož smlouvy 0 pøskymutí dotace nebú nà»
vratné finanční pomoci podłèhajı' povinnému zveřeìnění postupem a za pødmínek
i

podíe tohoto zákona.

~4`š.!ž›.

Nágemce

je Srozuměn 8 výsłovně a bezvýhradně Souhłasí S tím, že znění tohotcı
dadatku a úplné znění nájemní smíouvy včetně všech příícšh bude zveře§něrżo
V registru Smíuv, postupem a za podmínek podíe zákcna č. 34i.)12{)í5 Sb., 0 rdgístru Smíuv, vpłatném Znění. Nájemce bere rm/něž na vědømí, že registr Smíuv je
veřejně přístupný informační Systém veřejné správy, jehož správcem je MínšsłerStva vnitra, který Síouží k uveřejñovàní smłuv podłe zákona č. 346/Zmă Snb., O
giszru smluv za umožňuže bezplatný dáłkový přístup.
rx“-šﬂ

4_.5„

Účastníci výsíovně prożšíašujř, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené
v tomtø dodatku a v nájemní Smľouvě nepøvažují Samostatně ani vjejích Souhmu

za informace, které neìze pdskytnøut nebo Zveřejnit pří pastupu pcżdíe předpisů
upravujících Svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchødní tajemstx/í (vč
smysiu ustanøvení § 504 Zákona Č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, v píamém
znění), bankovní zajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 3 Zákona Č. 21/T992
Sb., O bankách, vpíatném znění) a utajované informace (ve Smysíąpřísíušných
usa;-møvení zákona č. 412/2005 Sb., O oühraně utajovarıých informací za a bezpečmšstm' způsnbíløstš, v píatném znění) a uděíují svůj výsíovný Søuhšas k jejich Zveřejnění bez Stanovení jakýchkoíiv daíších podmínek.
dníš,

íľímnajímateí se zavazuje zaslat tento dodatek včetně nájemní Smíduvy Správci
registru Smíuv k uveřejnění prcstřednìctvím registru smluv bez zbytečrséhc od~
kíadu, nejpozději však do

ăž.

SA,

30 dnů od uzavření této Smlouvy.

Xávěrečná ustanevení
Práva a povinnosti vyplývající Ztohoto dodatku se řídí právním řádem České re~
pubłìky. Právní' vztahy účaStnﬂ<ů dodatkem výsiavně neupravené se řídí přísšušnými ustanoveními Zákona Č. 8<3/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdëiších
předpisů.

Dóčaıek č. 2

ke smlouvě O nájmu nemovitosti

iż.

p.

329 - Mčššmckè xuít

c

‹›
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případě nepłatmıstš Éednoho nebo více ustanovení tohcto dodatku nebo Samotné veřejnoprávní Sminuvy O pťıskytnutí účełøvé døtace nebude dctčenąa gıiatnosz ostatních ustanovení.

"mnie dodatek §e vyhoteven ve čtyřech vyhotoveních. přičemž každému
Z účastníků náăeží po dvøu vyhøtoveních.
SA.

Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená S uzavřením tohoto dodatku učirıìži
svobødﬂě a vážně, že nikdo Z niżżh nejednał v tísni ani za jednøstranně nëvýřıodv
ných podmínek, že S obsahem dnđatku se řádně seznámìši, Souhìasí S ním a na
důkaz toho jej pødepísułš.

V Mëžníku dne

„øêšﬁøť

Měìnłcké kulturní centrum, o.p*S.
lng.

Radka Kareisová, řediteìka

öodaťèł č. 2 ke smłouvě D

»

nájmu nemevìmsti č. 11325

~

Měłnićzìšé kuk. c

