
 

 

 

Dodatek č. 3 
 

k nájemní smlouvě č. 17/879/00, uzavřené 25.04.2000 mezi městem Třebíčí - jako pronajímatelem a  
společností „LUBÍ“ spol. s r. o., se sídlem v Ptáčově, IČ: 46973940 -jako nájemcem (dále jen 
„Smlouva“). 
 

I. 

Vzhledem k tomu, že žadatel již neužívá celý  pronajatý pozemek parc. č. 728 o výměře 7341 m
2
, 

v k. ú. Ptáčov a obci Třebíč, dohodly  se smluvní strany, že tímto dodatkem se doplňuje a mění 
Smlouva takto:  

 
1. V čl. II. odst. 1. se za text „této smlouvy“ doplňuje tento nový text: „celé, jen pozemek parc. č.  

parc. č. 728 se pronajímá z části o výměře  2000 m
2
 a tato část  je vyznačena v příloze č. 1“. 

 
2. V čl. III. odst. 1. se ruší text: „(za 6,4347 ha) 19.304 Kč ročně“ a nahrazuje se tímto novým 

textem: „(za 5,9 ha)  17.700 Kč ročně“. 
 

3. V článku VIII. se do odst. č. 4. za stávající text doplňuje tento nový text tohoto znění: „  „- 
 záměr změny smlouvy byl pronajímatelem řádně zveřejněn (vyvěšením na jeho úřední desce 
a také současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup) dne 07.03.2019  na  15 dnů, 

-   o změně smlouvy rozhodla rada města na své 7. schůzi 04.04.2019, č. usn. 14/7/RM/2019.“ 
 

4.  V čl. VIII. v odst. 2. za stávající text doplňuje tento nový text: „Smlouva má přílohu č. 1 – snímek 
katastrální mapy se zákresem pronajaté části pozemku parc. č. 728 v k. ú. Ptáčov a obci Třebíč“. 

 
II. 

1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. 

2. Zbývající ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti  dnem 
zveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv, je  vyhotoven ve 4 stejnopisech, 
z nichž 2 vyhotovení obdrží nájemce a 2 pronajímatel. Tento dodatek má přílohu č. 1 – snímek 
katastrální mapy se zákresem pronajaté části pozemku par. č. 728 v k. ú. Ptáčov a obci Třebíč. 

4. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv.  

5. Ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění změn a doplňků, se tato listina 
opatřuje doložkou tohoto znění:  

- záměr změny smlouvy (o navýšení nájemného) byl pronajímatelem řádně zveřejněn 
(vyvěšením na jeho úřední desce a také současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup) dne 07.03.2019  na  15 dnů, 

-   o změně smlouvy za pronajímatele rozhodla rada města na své 7. schůzi   04.04.2019, 
č. usn. 14/7/RM/2019. 

V Třebíči       V Třebíči  

Nájemce:      Pronajímatel: 
 
„LUBÍ“   spol. s r. o.     Město Třebíč 
 
Jaroslav Doležal      Ing. Pavel Janata  
jednatel       místostarosta 

(na základě usnesení zastupitelstva města  
č.  9/6/ZM/2018 z 20.11.2018)  

David Pech 
jednatel            

  


