
4'l' cV b§?(/ia j"

Dodatek č. 1 MUVSP00JD0OI
k nájemní smlouvě Č. 56/2 - 9/05 ze dne 26. 4. 2005

1. Město Vsetín
se sídlem Svárov 1080, 755 24 Vsetín
IČ: 00304450
zastoupené jiřím Čunkem - starostcu města
bankovní spojeni:

jako ,,pronaji"matel"

MĚSTSKÝ ÚŘAD l ""'OPo "
VSETÍN l

zµtaí'ov.

'"" -3. 06. 2015
č ' JANS , úkl. Zňäk±',::"? )ú%

a

2. Pan Alois Daňa (r.č. 55

755 01 Vsetín
ja ko ,,nájemce"

V tomto znění:

preambule

Pronajímatel a nájemce souhlasně prohlašuji, Že dne 26. 4. 2005 společně uzavřeli Nájemní smlouvu
č. 56/2 - 9/05, kdy předmětem takto uzavřené smlouvy byl v souladu s jejím či. [j pronájem části
pozemku p.Č. 579 v k.ú. Vsetín o celkové výměře 20 m', na kterém se nachází otevřený přístřešek a je
užíván jako skladovací prostor pro uskladnění materiálů pro opravu domu a k parkování osobního
vozidla nájemcem. Vzhledem ke změně podstatných oko|nostj, které se týkaji sjednaného smluvního
vztahu, se smluvní strany dohodly upravit obsah závazku výše citované smlouvy formou tohoto
dodatku:

Článek l.

Smluvní strany se dohodly na této změně předmětné nájemní smlouvy:

ČI. lV. odst. IV.1 předmětné nájemní smlouvy samotné se mění takto:
l) /v.1 Nájemce se zavazuje za užÍvání pozemku zaplatit pronajImateli nájemné ve výši 500 Kč

(slovy: pět set korun českých) ročně. Nájemce se zavazuje nájemné hradit na základě faktury
vystavené pronajímate1em v měsíci červnu na účet pronajimatele u
č. účtu.: (variabilnI symbol - číslo faktury) se splatností 14 dní od data vystavení.

2) Dosavadní ČI. lV.3 se označuje jako lV.2.

3) Dosavadní ČI. IV,4 se označuje jako iv.3.

4) Dosavadní ČI. IV.5 se označuje jako lV,4.
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Článek ll.

l) Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstáváji nezměněna.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s povahou originálu, dva obdrží nájemce a dva
pronajimatel.

3) Dodatek je platný podpisem všech smluvních stran a všichni zúčastnění se dohodli, že práva a
povinnosti vyplývajícíz tohoto dodatku je zavazuji s účinnosti od 1. 1. 2015.

4) PronajImatel potvrzuje, Že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem Č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění, a jsou splněny všechny podmínky pro jeho uzavřeni stanovené tímto
předpisem (§41).

5) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy toho, že s účinností od 1. 1. 2014 podléhá tento
jejich smluvnI vztah právní regulaci zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. Zároveň souhlasně
proh|ašujj, že tam, kde je úprava této smlouvy odlišná od úpravy zákonné a není se zákonem
v rozporu, jedná se odlišnost záměrnou, vyjadřujÍcÍ vůli stran, dát této smluvní úpravě přednost
před úpravou zákonnou.

23 -06- 2015
Ve Vsetíně, dne VeVsetině, dn, G &1s.

za pronajimatele za nájemce

, starosta

za město Vsetín

2


