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DODATEK Č. 1
k nájemní smlouvě ze dne 27. srpna 2018,

(dále jen ,,dodatek")

Článek l.
Smluvní strany

pronajimatel:
se sídlem:
zastoupen:

adresa pro doručováni:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

(dále "pronajímatel")

a
nájemce:
se sídlem:
poštovní adresa:
zapsaná:

zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontakt:

(dále "nájemce")

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

náměstkem ředitele Správy
logistického zabezpečení po|icejního prezidia České republiky
Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
Praha 5, Nádražní 16, PSČ 150 05, P. O. Box 6
00007064
CZ00007064
ČNB, pobočka Praha

MIXA VENDING s.r.o.
Nový Jičín, Jugoslávská 1809/23, PSČ 741 01
Nový jičín, jugoslávská 1809/23, PSČ 741 01
v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 27734

jednatelem
26824621
CZ26824621
GE Money Bank Nový Jičín

Dnešního dne, měsíce a roku se smluvní strany dohodly na následujÍcÍch změnách
nájemní smlouvy, č. j.: PPR-18408-4/ČJ-2018-990663 ze dne 27. srpna 2018 (dále jen
"nájemní smlouva"):

II.

1.

2.

2)

V záhlaví nájemní smlouvy se mění identifikační údaje pronajímatele tak, jak je
uvedeno v tomto dodatku.

Text ČI. ||. Předmět a účel nájmu, odst. 2 a odst. 3 se mění a nově zní takto:

Pronajímatel přenechává nájemci do dočasného užívánÍ část prostor, vymezených
zákresem v půdorysném plánu 1. nadzemního podlaží dotčených staveb, který je jako
Příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a nacházejÍcÍ se v budovách:



č. p. 746 objekt občanské vybavenosti - budova ,,V" - učební blok (na parcele č. 1552/14)
- dva automaty
č. p. 738 jiná stavba - budova ,,E F" (na parcele č. 1552/7) - dva automaty

č. p. 732 objekt občanské vybavenosti - budova ,,B" (na parcele č. 1552/5) - dva automaty

č. p. 818 objekt občanské vybavenosti - budova ,,TVA" tělovýchovný areál (na parcele č.
1552/12) - jeden

Pro každý automat je v místě zákresu jejich urrňstění určena plocha o výměře 1 m', tj.
celkem 7 m',

(dále jen ,,předmět nájmu")

3) Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu za účelem instalace a provozování
sedmi výdejových automatů jak pro prodej teplých nápojů, tak pro prodej kusového
zboží.

3.

l)

Text ČI. lV. Nájemné, odst. 1 se mění a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly, že nájemné za užívání předmětu nájmu včetně služeb
spojených s nájmem (dodávka vody a el. energie) činí 53.602,50 KČ bez DPH ročně.
V souladu s platnými právními předpisy bude k nájemnému připočítávána příslušná
sazba DPH.

III.

l) Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu obou smluvních stran.

3) Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek
č. 1 podléhá zveřejněni v registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4) Dodatek č. 1 je nedílnou součástí nájemní smlouvy.

5) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Jeden
stejnopis obdrží pronajímatel a jeden nájemce.

V Praze dne 2? -03- 2019

V Novém Jičíně á-d '"7

Za PronajImatele Za Nájemce
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