
Dodatek č. 1
K NÁJEMNÍSMLOUVĚ č. 56/02 - 141/18 - G ze dne 13.12. 2018

uzavřený niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Město Vsetín
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
lČ: 003 04 450
zastoupené Mgr. Daliborem Sedláčkem, vedoucím odboru správy majetku, investic a
strategického rozvoje
bankovní spojení:
jako pronajímatel na straně jedné (dále jen ,,pronajímatel")

a

2. Kateřina Capilová
nar. 1986
bytem Vsetín
jako nájemce na straně druhé (dále jen ,,nájemce")

v tomto znění:

Článek l.

PronajImatel a nájemce shodně proh[ašujÍ, že dne 13.12. 2018 uzavřeli nájemní smlouvu č. 56/02-
141/18-G, jejímž předmětem je pronájem části pozemků p.č. 2271 a p.Č. 2272, k.ú. Vsetín, a to za
účelem umístěni stavby plechové garáže pro osobní potřeby nájemce.

Článekll.

Smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené nájemnIsmlouvy takto:
l) ČI. ll. odst. l) předmětné nájemní smlouvy samotné se doplňuje a mění takto:

PronajImatel přenechává nájemci do nájmu mimo části pozemků p.č. 2271, ostatní plocha a
p.č. 2272, ostatní plocha o výměře cca 7 m' j část pozemku p.č. 2237, zahrada, o výměře cca
13 m2, vše k.ú. Vsetín, za účelem UžÍvánj jako plochy pro urMstěni plechové garáže pro osobní
potřeby nájemce. Celková plocha pronájm u Činí cca 20 m'.

2) ČI. lV. odst. l) předmětné nájemní smlouvy samotné se mění takto:
Nájemné za pronájem části předmětných pozemků pro výše uvedený účel bylo stanoveno
dohodou smluvních stran, což při celkové výměře 20 m' činí celkem 2. 400 Kč/rok (slovy: dva
tisíce Čtyři sta korun českých), a to při stanovené sazbě nájemného ve výši 120 Kč/m'/rok.

3) ČI. IV. odst. 2) předmětné nájemní smlouvy samotné se mění takto:
PoIoletní nájemné činí 1.200 Kč. Nájemce se zavazuje nájemné hradit na základě faktury
vystavené pronajímatelem v měsíci březnu a září na účet pronajImatele u



V (variabilní symbol - čísĺq faktury) se splatnosti 14 dní od data
vystavení.

Článek III.
l) Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změny.

2) Záměr pronajimatele poskytnout Část pozemku p.č. 2237, k.ú. Vsetín do pronájmu byl
zveřejněn na úřední desce MěÚ Vsetín v době od 2.12. 2019. do 18.12. 2019.

3) Tento dodatek k nájemní smlouvě je uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho uzavřeni. Tento dodatek je oprávněn uzavřít
vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje na základě delegace m u svěřené
usnesením Rady města Vsetín ze dne 27.11. 2019 pod bodem 22-4/26/RM/2019.

4) Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž pronajimatel obdrží dvě vyhotoveni
a nájemce jedno vyhotoveni.

5) Nájemce bere na vědomí, Že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informaci dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
Nájemce soUh|así se zpřístupněnkn či uveřejněním celého tohoto dodatku, jakoži všech jednánía
okolnostÍ s jejím uzavřením souvisejících.

6) Tento dodatek je platný podpisem oběma sMuvnimi stranami a všichni zúčastněni se dohodli,
že závazky vyplývajiáz tohoto dodatku platí od 1.1. 2020.
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