
DODATEK č. 2

K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
která byla uzavřena v Dačicích dne 11.4. 2007 mezi:

Město Dačice
se sídlem v Dačicích, Krajířova 27/1, PSČ: 380 13, 
IČ 00246476, DIČ: CZ 00246476 
Jednající starostou Ing. Vlastimilem Štěpánem 
(dříve starostou Rudolfem Hájkem) 
jako pronajímatel na straně jedné

a

Bohumil Tomšů, nar. 
místo podnikání: Dačice
podnikající na IČ: 113 30 562, DIC: CZ 5608240033, 
jaké nájemce na straně druhé

I.
Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit nájemní smlouvu ze dne 11.4. 2007 o nájmu 
nebytových prostor v budově čp. 179 v ul. Komenského v Dačicích a přilehlého dvora, ve 
znění pozdějších dodatků, která byla uzavřena mezi pronajímatelem Městem Dačice a 
nájemcem Bohumilem Tomšů.

II.
Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku III. věty první nájemní smlouvy 

tak, že článek III. věta první nově zní:

„ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 1. 1. 2014 do 31. 12. 2021. “

HL

Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 11.4. 2007 nedotčená tímto dodatkem se
nemění.

Záměr prodloužení pronájmu předmětných nebytových prostor v budově čp. 179 v ul. 
Komenského v Dačicích stávajícímu nájemci byl zveřejněn na úřední desce města Dačice od 
26. 8. do 10. 9. 2013 a nebyly k tomuto záměru doručeny žádné připomínky ani jiné nabídky.

Změny uvedené v tomto dodatku byly schváleny radou města Dačice na její 
schůzi konané dne 18. 9. 2013 pod č. usn. nadpoloviční většinou hlasů všech
členů rady města.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti od 31. 12. 2013.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž 
dvě obdrží pronajímatel a jedno obdrží nájemce.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejích skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho jej podepisují.

V Dačicích dne

pronajímatel 
Ing. Vlastimil Štěpán

nájemce 
Bohumil Tomšů


