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Česká tepublika - Kmské ředíteístvi policie Plzeňského kraje

OS: 1D5ixai69
dále jen pronajhnatel

a

KLAUS Timber a.s.

DS: uwrjtqz
dále jen nájemce

uzavírají uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 4
ke Smlouvě o nájtnu prostor s/oužlclch k podnikání č. 20160761 uzavřené dne 30. 12. 2016

mezi ná/emcern a Českou republikou - Správou státních hmotných rezerv coby
p/"onaji/nate/en7, ve znění uzavřených dodatků č. 1- 3

č.j. KRPP-12607-2/ČJ-2019-0300SU

l.
S ohledem na změnu přisjušnosti hospodařit s majetkem České republiky, konkrétně pak s
pronajímanými nemovitostmi, ke které došlo na základě Zápisu o majetku státu č. 20180689
ze dne 3. 1. 2019, vloženého do KN s účinností ode dne 17. 1. 2019, se tímto Dodatkem mění
označení pronajImatele, tak jak je výše uvedeno.
V návaznosti na změnu příslušnosti hospodařit s pronajímanými nemovitostmi se pak smluvní
strany dohodly na dalších změnách uzavřené Smlouvy o nájmu prostor s[oužícich k podnikáni
č. 20160761, ve znění dodatků 1 - 3 (dále též jen ,,Smlouva").

ll.
Článek V, odstavec 1 Smlouvy se mění následujícím způsobem:

1. Za užívání předmětu nájmu specifikovaného v ČI. Il odst. 2 této smlouvy se
nájemce zavazuje platit pronajimateli počínaje měsícem únorem 2019 měsíční
nájemné ve výši 45.292,50 KČ (slovy čtyřicet pět tisíc dvě stě devadesát korun
českých a padesát haléřů). K nájemnému se nepřipočítává DPH. Platba nájemného
bude nájemcem hrazena za podmínek sjednaných touto smlouvou na účet
pronajimatele uvedený v záhlaví tohoto Dodatku.
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Ostatní ustanoveni Smlouvy, výslovně nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nadále beze
změn.

Ill.

Tento Dodatek nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru
smluv.

Smluvní strany proh[ašuji, že tento Dodatek je uzavřen svobodně a nikoliv za podmínek
nápadně pro ně nevýhodných.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Strana pronajímatele obdrží jedno vyhotoveni stejnopisu a strana nájemce obdrží jedno
vyhotovení stejnopisu.

Přílohy: vymezení prostor dle smlouvy
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