
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o pronájmu stavby silnice I. třídy č. 1/10 č. ŘSD ČR 13/2019-36210/NS/Ha uzavřené dne 
31.7.2019 smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupená: Ing. Janem Wohlmuthem, ředitelem Správy Liberec 
se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 
IČ: 659 933 90 DIČ: CZ 659 93 390
bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. VS: 36200
jako „Pronajímatel11 na straně jedné

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice -  Zelené Předměstí 
zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 
IČ: 252 53 361 DIČ: CZ 252 53 361
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
jako „Nájemce11 na straně druhé

V cit. Smlouvě o pronájmu stavby silnice I. třídy č. 13/2019-36210/NS/Ha se po dohodě 
smluvních stran mění a doplňuje, tak že:

v článku III. Doba trvání nájmu, se zkracuje rozsah trvání nájmu následovně:
od 01.08.2019 do 13.09.2019, tj. 44 dnů 
od 14.09.2019 do 03.10.2019. tj. 20 dnů

v článku IV. Výše a splatnost nájemného, odstavci 1. se mění výpočet finanční náhrady a to 
následovně:

|Kč

Celková výše nájemného činí 161.895,- Kč po zaokrouhlení 
(slovy: sto šedesát jedna tisíc osm set devadesát pět korun českých)

Pronajímatel se zavazuje na základě doložených stavebních deníků k předmětné stavbě a 
k řádně pořízené fotodokumentaci Nájemci uhradit zpět částku ve výši 70.829,- Kč dobropisem 
k faktuře č. 09VR190091 vystavené dne 5.8.2019. Důvodem ie zkrácení termínu prací a tím i 
záboru na pozemku a silnici, jenž jsou ve správě RSD CR. Splatnost této částky činí 30 dnů ode 
dne podpisu tohoto Dodatku č. 1.

Ostatní ujednání Smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. 13/2019-36210/NS/Ha ze dne 31.7.2019 
zůstávají nedotčená a nadále v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží budoucí strana povinná 
a dvě budoucí strana oprávněná.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých 
případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru 
smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.



Chládek a Tintěra, Pardubice a. 
ponese, v souladu s uvedeným 
z uvedeného zákona vyplývající.

V Liberci, d ne ......

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Ing. Jan Wohlmlith 
ředitel Správy Lib©fec

. souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR 
zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem

V Pardubicích, dne 4 2 J I  ZoW

'Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s. 
Ing. Martin Kvirenc 
předseda představenstva


