
Dodatek č. 1
k rámcové smlouvě o operativním leasingu 

(dále Jen „Dodatek")

I.
Smluvní strany

1. Přerost a Švorc-auto, s.r.o.
IČ 63073188,

se sídlem Praha 6, Veleslavínská 39, PSČ 162 00 
jejímž jménem jedná

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 35976 
Bankovní spojení /  číslo účtu: Česká spořitelna a.s. /1567762/0800

na straně první (dále jen „pronajímatel")

a

2. Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav 
IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295

Bankovní spojení/číslo účtu: 51-66337722/0800 

na straně druhé (dále jen „nájemce")

II.

Rámcová smlouva o operativním  leasingu 1CNS174003/1 se mění takto:

1. Obě sm luvní strany se dohodly na prodloužení operativního leasingu o 12 měsíců. Výše 
měsíčního nájemného tj. měsíční nájemné činí: 12.925,- Kč bez DPH. Operativní leasing 
bude ukončen k datu 10. 4. 2020.

ill.
Uveřejnění v registru smluv

1. Smluvní strany tím to  výslovně souhlasí s tím , že ten to  Dodatek č. 1, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, v  platném  znění, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněn 
v  souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v  registru smluv uveřejní nájemce.



3. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v  to m to  Dodatku č. 1 nepovažují 
za obchodní ta jem ství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělu jí 
souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení sm louvy zůstávají nezměněna.

2. Dodatek je  vyhotoven ve dvou výtiscích sp la tností orig inálů, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom  vyhotovení.

3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranam i a v 
účinnost dnem uveřejnění v  registru smluv.

Pode psal za: 

Statutární mě: 
(nájemce)

Jméno: MUDr 
Titul: primáto 
Datum: 3 O. 

Místo: Mladá

Přerost a Švorc -  auto, s.r.o. 
(pronajímatel)

Jméno: In 
Titul: pro 
Datum: 

Místo: Pr;

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v  souladu s ustanovením 
§ 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením 
č. 722 ze d n ě l.  4. 2019


