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DODATEKč.1 
ke Smlouvě O nájmu prostor sloužících k podnikání č. NNP/0006/2015 ze dne 30.12.2015 

Město Šumperk, se sídlem v Šumperku, nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk 
IČ: 00303461 
Dıć: 00303461 
zastoupené Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou 

(dálejen ,,pronajímate|“)

a 

PPG Deco Czech a.s., se sídlem č.p. 223, 338 24 Břasy 
|C:‹26052555 
D|C: CZ26052555

V 
zastoupená Ing. Janem Sipanem, MBA, členem představenstva a Petrem Hlaváčkem, členem 
představenstva 

(dále jen ,.nájemce“) 

I. 

Smluvní strany prohlašují, že dne 30.12.2015 uzavřely Smlouvu o nájmu prostor sloužících 
kpodnikání č. NNP/0006/2015, kde předmětem nájmuˇ jsou prostory v\/I. NP budovy bez 
č.p./č.e., která je součástí pozemku st.p.‹ˇ:. 660/1 V k.ú. Sumperk, obec Sumperk, orientačně 
Jesenická ulice, o celkové podlahové ploše 360.03 m7 (dále jen „SmIouva") 

II. 

Smluvnístrany se dohodly na uzavřenitoholo dodatku za účelem prodloužení doby nájmu tak, že 
doba nájmu se prodlužuje od 1.1.2017 do 31.12.2017. 

Ill. 

Ostatní ustanovení Smlouvy O nájmu prostor sloužících k podnikání Č. NNP/0006/2015 ze dne 
30.12.2015 V tomto dodatku neuvedena se nemění a zùstávajív platnosti. 

Záměr města Šumperka pronajmout \/ýše uvedený nemovitý majetek byl zveřejněn zákonem 
stanoveným způsobem od 26.10.2016 do 11.11.2016 na základě usnesení Rady města 
Sumperka č. 2400/16 ze dne 20.10.2016. 

Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením rady města číslo 2554/16 ze dne 1.12.2016. 
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Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodnítajemství dle ust. § 504 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, vplatném Znění, případně důvěrné informace a souhlasí

Sjejím zveřejněním V plném rozsahu v registru smluv dle Zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejñování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O

registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jeho oboustranném podepsání obdržíjedno

vyhotovení pronajímatel a jedno vyhotovení nájemce.

Oprávnění Zástupci smluvních stran prohlašují, že si dodatek přečetli, sjeho obsahem souhlasí,

což stvrzují vlastnoručními podpisy.
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za pronajímatelez za nájemce:
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Petr Hlaváček
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