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Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě
ze dne 15. června 2006

I .

Smluvní strany

1. Město Bystřice nad Pernštejnem
se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupené: starostou Ing. Karlem Pačiskou
IČO: 00294136

bankovní spojení: 9021-627751/0100

( dále jen pronajímatel )

2. Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615
Nádražní 615, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČ 43379516

zastoupená Mgr. Martinem Horákem, ředitelem

( dále jen nájemce )

II .

Předmět dodatku smlouvy

1 . V souladu s čl . V smlouvy uzavírají smluvní strany písemnou dohodu o

realizaci technického zhodnocení provedeného nájemcem.
Nájemce připravuje realizaci projektu „Podpora infrastruktury ZŠ
Bystřice n. P., Nádražní 615” dotované z Integrovaného regionálního
operačního programu, jehož předmětem jsou také stavební úpravy
vytvořených učeben dle projektu.
Smluvní strany konstatují, že z hlediska Zákona č. 586/1992 Sb. o

daních z příjmů se jedná o technické zhodnocení majetku pronajímatele
provedené nájemcem.

Vlastníkem předmětného technického zhodnocení je nájemce a z tohoto
titulu jej bude také evidovat, inventarizovat, odepisovat a vykonávat
všechna další práva a povinnosti příslušející vlastníkovi.

Pro případ, že nájemce použije technické zhodnocení nebo jeho část
k dosažení zdanitelných příjmů, vyslovuje pronajímatel souhlas s tím,

aby nájemce technické zhodnocení odepisoval pro účely stanovení
základu daně z příjmu.

V případě ukončení nájemní smlouvy budou smluvní strany postupovat dle

§ 23 odst. 6 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném
znění .

2.

3.

4 .

5.

6.

III.

Ostatní ujednání

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každá ze

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a

účinnosti podpisem smluvních stran.

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14. prosince 2016
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