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DODATEK č.1 

KE SMLOUVĚ č. 19-0027 

O PODNÁJMU PRODEJNÍHO STÁNKU 
 

 

Uzavřené dne 8. 10. 2019 mezi smluvními stranami: 

 

 

TIC BRNO, příspěvková organizace 
se sídlem: Radnická 365/2, 602 00 Brno 

zastoupena: Mgr. et Mgr. Janou Tichou Janulíkovou, ředitelkou 

IČ: 00101460, DIČ: CZ00101460 

bankovní spojení: KB Brno – město, účet: xxxxxxxxx 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 18 
Zástupce oprávněný k jednání o předmětu smlouvy: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx 

Kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx 

Kontaktní osoba ve věcech ekonomických: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx 

(dále jen jako „nájemce“) 

 

a 

 

CHURRO OLE s.r.o. 

Bydliště/sídlo: Brno-Židenice, Židenice, Stejskalova 931/35, 615 00 

IČ: 29182794, DIČ: CZ29182794 

bankovní spojení: xxxxxxxxx 

Zapsána: u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 63784 

Zastoupena: Petrem Vašíčkem 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxx 

Tel.: xxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxx 

(dále jen jako „podnájemce“) 

 

 

1.  Smluvní strany uzavřely dne 8. 10. 2019 Smlouvu o podnájmu prodejního stánku v rámci 

projektu „Brněnské Vánoce 2019“ v souladu s rozhodnutím RMB č. R7/021 ze dne 12. 

května 2015, dále jen „Smlouva“. 

 

2.  Smluvní strany se tímto dohodly na změně článku II. Předmět smlouvy, odstavec 2 tak, 

že tento nově zní následovně:  

 

Doba trvání podnájmu: 

 

a/ západní část náměstí (u KB), 29. 11. 2019 - 5. 1. 2020 

 

- otvírací doba (povinná):    

 

29. 11. - 23. 12. 2019  10:00 ˗  21:45 hod 

24. 12. 2019     10:00 – 13:00 hod 
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25. 12. - 31. 12. 2019  13:00 – 18:00 hod  

1. 1. 2020   zavřeno 

2.1.  - 5. 1. 2020  13:00 – 18:00 hod 

 

Po celou dobu konání trhů je možno využít v případě zájmu otevírací dobu 8:00 – 21:45 hod. 

 

 

3.  Smluvní strany se tímto dále dohodly na tom, že po celý den 31. 12. 2019 platí zákaz 

užívání a umístění plynových bomb do předmětu podnájmu, nebo kdekoli na náměstí 

Svobody v Brně. Poruší – li podnájemce tento zákaz, je povinen nájemci zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) a mimo to je 

povinen nájemci nahradit vzniklou škodu. 

 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti ke dni vložení do registru smluv. 

 

5.  Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna. 

 

6.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání účinnosti 

Smlouvy. Účinnosti tento dodatek nabývá zveřejněním v registru smluv. 

 

7. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom. 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 16.12.2019                               V Brně dne 16.12.2019 

 

 

 

 

xxxxxxxxx       xxxxxxxxx 

………………………………………….. …………………………………………..

                   za podnájemce: za nájemce: 

  Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková 

         ředitelka organizace                           

           TIC BRNO, příspěvková organizace  

 
 

 

 

 


