
Dodatek č. 3  k Nájemní smlouvě  
 

který uzavřeli 
 

na straně jedné: město Svitavy 
 IČ: 00 27 74 44 
 se sídlem Svitavy, Předměstí, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02 
 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou města 
 bankovní spojení:  

- dále jen pronajímatel -   
     

a 

na straně druhé: Seniorcentrum města Svitavy s.r.o. 
 IČ: 620 62 638, DIČ: CZ62062638 
 se sídlem Svitavy, Předměstí, T. G. Masaryka 7/33A, PSČ 568 02 
 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7389 
 za niž jedná paní Bc. Lenka Jurenová, jednatelka 
 bankovní spojení: 

- dále jen nájemce – 
 
 

A. 
 
Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 21. 6. 2011 Nájemní smlouvu pod č.j. NS-02/11 ohledně 
nájmu objektu čp.7 v  části obce Předměstí a souvisejících nemovitostí, movitých věcí a 
nebytových prostor (dále jen „Nájemní smlouva“)   

 
 

B. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně Nájemní smlouvy takto: 
 

1. V čl. III. se ruší znění bodu 3.6. 
 

„ Strany se dohodly, že počínaje rokem 2013 se celkové nájemné bude zvyšovat o míru inflace 
vyjádřenou přírůstkem  průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (v %) za předchozí 
kalendářní rok. Strany se dohodly, že od počátku roku se nájemné bude hradit ve stejné výši jako 
v předchozím období a po zveřejnění míry inflace Českým statistickým úřadem (nebo jiným 
příslušným orgánem k tomu určeným) bude spolu s  nejbližší následující platbou nájemného 
nájemcem doplacen i rozdíl připadající na předchozí měsíce daného roku.“  
 

2. Stávající označení bodu 3.7. čl. III. se nově označuje jako bod 3.6. 
 

Ostatní ujednání Nájemní smlouvy zůstávají beze změn. 
 
 
 
 
 

 
 



C. 
 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění: 
Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Svitavy na svém zasedání dne 25. února 2013 
usnesením č. 5/G/1. 
 
Ve Svitavách dne 04-03-2013 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ……………………………….  ………………………………. 
 Mgr. David Šimek  Bc. Lenka Jurenová 
 starosta  jednatelka 
 města Svitavy  Seniorcentrum města Svitavy  
   s.r.o. 
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