DODATEK č. 11
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 11. 0 7 .2 0 0 2
Smluvní strany:

Město Boskovice
Sídlo:

IČ:

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
00279978
CZ00279978
Ing. Jaroslavem Dohnálkem, starostou města

DIČ:
Zastoupené:
Bank. spojení:
(jako pronajímatel na stranějedné)
a

Mountfield, a.s.
Sídlo:
Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice
IČ:
25620991
DIČ:
CZ0025620991
Zastoupena:
Ing. Miroslavem Schönem, místopředsedou představenstva společnosti
Společnost je zapsána pod spisovou značkou B/5024 v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze
Bank. spojení:
KB, a.s., č. ú. 43-7796490237/0100
(jako nájemce na straně druhé)
I.
Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2002 Smlouvu o nájmu nebytových prostor ve zněm
dodatku č. 1 ze dne 24.05.2007, dodatku č. 2 ze dne 06.04.2009, dodatku č. 3 ze dne 15.04.2010,
dodatku č. 4 ze dne 30.05.2011, dodatku č. 5 ze dne 14.11.2011, dodatku č. 6 ze dne
16.09.2013, dodatku č. 7 ze dne 11. 09. 2015, dodatku č. 8 ze dne 03. 01. 2017, dodatku č. 9
ze dne 22.08.2017 a dodatku č. 10 ze dne 11.09.2018, kterou mění tímto dodatkem č. 11.

II.
A) Stávající text č. IV., odst. 1. se vypouští a nahrazuje se textem novým, který zní:

„ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01. 08.2002 do 31.12. 2020.“

III.
1. Ostatní části smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 11 uzavřely po vzájemném projednání
na základě své pravé a svobodné vůle, s tímto souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. lije vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze
smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 11 podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015
Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Tento dodatek č. 11 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictví registru smluv
dle zák. ě. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Záměr uzavření dodatku č. 11 byl v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zveřejněn na úřední desce městského úřadu
v době od 03.09.2019 do 19.09.2019 a uzavření dodatku bylo schváleno na 20. schůzi
Rady města Boskovice konané dne 15.10.2019, usnesením č. 14.2.

2 3 10 2019
-

-

V Boskovicích dne

Ve Všechromech dne

Za pronajímatele:

Za nájemce:

starosta města Boskovice

Ing. Miroslav Schön
místopředseda představenstva

Mountfieid a.s.
MNICHOVICE
ŘEDITELSTVÍ
Mirošovická 697, PSČ 25164
DIČ:
t

