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Statutární město Přerov 

IČ 00301825 

DIČ CZ00301825 

se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 

zastoupené náměstkem primátora Michalem Záchou 

(dále jen „pronajímatel“) 

 

a 

 

Veolia Energie ČR, a.s. 

IČO 45193410 

DIČ CZ45193410 

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 318 

zastoupená ***, ředitelem Regionu Střední Morava, na základě pověření 

(dále jako „nájemce“) 

 

(dále rovněž jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

 

Dodatek č. 1  

k nájemní smlouvě ze dne 18.7.2017: 
 

Článek I. 

Dne 18.7.2017 uzavřely smluvní strany nájemní smlouvu č. MMPr/SML/2879/2017, 

na jejímž základě pronajímatel přenechal nájemci do užívání na dobu určitou do 31.12.2019 

prostor sloužící podnikání o celkové výměře 114,76 m2 ve stavbě občanského vybavení 

č.p. 336, příslušné k části obce Přerov I-Město, která je součástí pozemku p.č. 3820 

(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 2 323 m2 v k.ú. Přerov, za účelem provozování 

výměníkové stanice a trafostanice v rámci předmětu podnikání nájemce, tj. zejména výrobě 

a rozvodu tepelné energie (dále jako „nájemní smlouva“). 

 

 

Článek II. 

Změna nájemní smlouvy 

(1) Smluvní strany se dohodly, že se sjednaná doba trvání nájmu prodlužuje do 30.6.2020, 

s tím, že se znění čl. III nájemní smlouvy nahrazuje textem: 

      „Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.6.2020.“ 

 

(2) V jiném se nájemní smlouva nemění. 

 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží dvě vyhotovení 

a nájemce jedno vyhotovení. 
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(2) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 

(3) Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru 

smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami. 

 

(4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že byl uzavřen po jejich vzájemném 

projednání a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Článek IV. 

Doložka obce 

Pronajímatel osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 

podmíněné zveřejněním záměru pronajímatele na prodloužení doby nájmu jeho vyvěšením 

na úřední desce obce ve dnech 9.9. – 24.9.2019 a následným schválením tohoto právního 

jednání Radou města Přerova na její 25. schůzi konané dne 17.10.2019 usnesením 

č. 876/25/7/2019.   

 

       V Přerově dne 31.10.2019                  V Ostravě dne 8.11.2019 

 

 

 

 

            

                  Michal Zácha                                     *** 

              náměstek primátora                                ředitel Regionu Střední Morava 

                         


