
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")

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

TEL:
Bankovníspojení/číslo účtu: 51-66337722/0800 

na straně druhé (dále jen „nájemce")

I I .

Rámcová smlouva o operativním leasingu 1CNS181524/1 se mění takto:

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení operativního leasingu o 12 měsíců. Výše 
měsíčního nájemného tj. měsíční nájemné činí: 11.906,- Kč bez DPH. Operativní leasing 
bude ukončen k datu 9. 8. 2020.

I I I .

Uveřejnění v registru smluv
1. Smluvní strany tím to  výslovně souhlasí s tím, že ten to  Dodatek č. 1, při dodržení 

podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, 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.
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3. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tom to  Dodatku č. 1 nepovažují 
za obchodní tajem ství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
souhlas k je jich  užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

2. Dodatek je  vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom  vyhotovení.

3. Tento Dodatek vstupuje v p latnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a v 
účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

Podepsal za:
Statutární město Mladá Boleslav

Datum: 8. 8. 2019 
Místo: Mladá Boleslav

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

Místo: Praha

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. 1177 ze dne 5. 8. 2019

V Mladé Boleslavi dne 8. 8. 2019

M agistrát města Mladá Boleslav
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