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  Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor 

 
uzavřený podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „dodatek“) 
 

 I. Smluvní strany 
 
1. Centrum pro regionální rozvoj České republiky 

se sídlem: U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 - Strašnice 
jednající: Ing. Zdeněk Vašák, generální ředitel 
IČO: 04095316 
bankovní spojení: xxx  

(dále jen „nájemce“) 

 

2. Pardubický kraj 
se sídlem: Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
zastoupený: PhDr. Janou Hanikovou, vedoucí kanceláře ředitele úřadu  
IČO: 70892822, DIČ: CZ70892822 
bankovní spojení: xxx 
(dále jen „pronajímatel“)   

I. Prohlášení 
 

Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely smlouvu o užívání nebytových prostor ze dne 30. 9. 2015 
(dále jen „smlouva"). A dále dodatek č. 1 k této smlouvě ze 31.3.2016. dodatkem č. 2 ze dne 9. 6. 2017 
a dodatkem č. 3 ze dne 26. 4. 2018. 
Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy dodatkem č. 4 takto: 

 
II. Předmět dodatku 

 
Předmětem tohoto dodatku je změna čl. IV. odst. 8 smlouvy, a to tak, že text tohoto odstavce „Každá 
faktura, vystavená v souvislosti s poskytnutím nájmů, služeb a médií musí mimo jiné obsahovat text: 
Spolufinancováno z projektu „Režijní náklady Centra 2016 - 2018“, registrační číslo: 
CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0002580.“ se mění na následující text: „Každá faktura, vystavená v 
souvislosti s poskytnutím nájmů, služeb a médií musí mimo jiné obsahovat text: Spolufinancováno z 
projektu „Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2019-2023, CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0010010.“ 
  
Smluvní strany se dále dohodly, že se do aktuálního výpočtového listu vkládá následující text: 
Spolufinancováno z projektu „Režijní náklady Centra jako ZS IROP 2019-2023, 
CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0010010.“ 
 
Smluvní strany se též dohodly, že každý další výpočtový list musí obsahovat výše uvedený text 
s označením projektu, nebo jiný obdobný text s označením jiného projektu tak, jak jej nájemce písemně 
sdělí pronajímateli.  
 

III. Další ujednání 
 
Ostatní ustanovení aktuálního znění smlouvy zůstávají beze změn. 
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V Praze, dne 16. 7. 2019                                V Pardubicích, dne 10. 7. 2019                     
 
 
……………………………           …………………………… 
Ing. Zdeněk Vašák            PhDr. Jana Haniková 
generální ředitel             vedoucí kanceláře ředitele úřadu 
(za nájemce)             (za pronajímatele)     


