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Společnost: Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,  

nemocnice Středočeského kraje 

IČO: 272 56 456 

DIČ: CZ27256456 

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01 

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva 

Ing. Jiří Bouška, místopředseda představenstva 

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019 

 

dále jen „pronajímatel“ na straně jedné, 

 

a 

 

Název: Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav 

IČO: 004 25 788 

Se sídlem: Tovačovského 300, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav 

Zastoupený: MUDr. Jan Ryger, předseda oblastní výkonné rady 

Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou  

značkou L 39593 

 

dále jen „nájemce“ na straně druhé, 

 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento: 

 

 

 

DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCH K PODNIKÁNÍ 

 

dále jen „dodatek“ 

 

1 Předmět dodatku 

1.1. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 21.5.2018 Smlouvu o nájmu prostor sloužících 

k podnikání (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je pronájem prostor 

v budově č.p. 1405 – stavba občanského vybavení, v ulici Na Celně, která je 

součástí pozemku parc.č. st. 6876, pozemku parc.č. 1123/12 a pozemku parc.č. 

1123/2 vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav. 

1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná. 

1.3. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3 odst. 3.3. Smlouvy se dosavadní znění 

odrážky „provádět revize požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků 

požární ochrany. Cena těchto služeb je součástí nájemného“ vypouští a nahrazuje 

se tímto novým zněním: 

„provádět revize požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární 

ochrany, provádění kontrol a revizí provozuschopnosti strojů a zařízení (např. 

elektroinstalace, hromosvody, výtahy) a odstraňovat zjištěné nedostatky a závady 

z předmětných revizí a kontrol ve stanovené lhůtě. Cena těchto služeb je součástí 

nájemného“ 
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1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále 

v platnosti. 

2 Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po jednom. 

2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje 

jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 23.4.2019 V Mladé Boleslavi dne 23.4.2019 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

JUDr. Ladislav Řípa 

předseda představenstva 

 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní spolek Českého červeného 

kříže Mladá Boleslav 

MUDr. Jan Ryger 

předseda oblastní výkonné rady 
 

 

 

 

………………………………………………. 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, 

a.s., nemocnice Středočeského kraje 

Ing. Jiří Bouška 

místopředseda představenstva 

 

 


