
DODATEK č. 19
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 29.11.2000

1. Smluvní strany

1) Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava
IČO: 00095711,
DIČ: CZ00095711
zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle Pr.Vložka 988 
Středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava 
Z a s to u p e n a d i i^ lH H H lI if t -  vedoucím střediska 
(jako pronajímatel)

2) SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 30, 794 01 Krnov 
IČO: 25357352, DIČ: CZ25357352 
zastoupena:4^H H H H ^H H B- jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 9631 
(jako nájemce)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách původní smlouvy:

1. Článek II -  Doba nájmu se prodlužuje o jeden rok t.j. do 30. 4. 2021.

2. Článek IV - Nájemné zní nově takto:
Nájemce se zavazuje, že bude za užívání pronajatého prostoru platit pronajímateli 

nájemné v úhrnné částce Kč 8.941,-- měsíčně. Nájemné bude splatné dle splátkového 
kalendáře, který bude vystaven vždy na začátku každého kalendářního roku, a to 
k poslednímu dni kalendářního měsíce, za které se nájemné platí. (tzn. že nájemné za měsíc 
březen bude splatné k 31. březnu atd.)

Nájemné dle tohoto článku bude upravováno vždy lx ročně na začátku kalendářního 
roku v návaznosti na míru inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem.

V případě prodlení platby dle splátkového kalendáře ze strany nájemce bude 
pronajímatel nájemci účtovat poplatek z prodlení v souladu s platnými právními předpisy.

III. Závěrečná ustanovení

1, Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek nebyl podepsán v tísni ani za jinak 
nevýhodných podmínek.
2, Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
vyhotovení.
3, Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu s účinností od 1. 1. 2020.

V Opavě, 18.2. 2020

Za pronajímatele:

Moravskoslezského terasa
pfteoévkové omanlzacs 

středisko Opava
JožlDcvid* 2, 747CXVQpaya

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01 KRNOV 
IČO 25357352. DIČ CZ25357352
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SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
2020

ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor ze dne 29.11.2000 doplněné o dodatky č.1-19

1) Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.,středisko Opava 
Joži Davida 2, 747 06 Opava
IČO: 00095711_____________
zastoupená vedoucím střediska
Organizace zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle 
Pr.Vložka 988 
(jako pronajímatel)

2) SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 30, 794 01 Krnov 
IČO: 2535735ZDI6CZ25357352 
z a s to u p e n a :S ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ -  jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 9631 
(jako nájemce)

Měsíc Text Nájemné Splatnost Uhrazeno dne

1 . Nájem né 1/2020 8941,- 29 .02 .2020

2. Nájem né 2/2020 8941,- 29 .02 .2020

3. Nájem né 3/2020 8941,- 31 .03 .2020

4. Nájemné 4/2020 8941,- 30 .04 .2020

5. Nájem né 5/2020 8941,- 31 .5 .2020

6. Nájem né 6/2020 8941,- 30 .6 .2020

7. Nájem né 7/2020 8941,- 31 .7 .2020

8. Nájemné 8/2020 8941,- 31 .8 .2020

9. N ájem né 9/2020 8941,- 30 .9 .2020

10. Nájemné 10/2020 8941,- 31 .10 .2020

11. Nájem né 11/2020 8941,- 30 .11 .2020

12. Nájem né 12/2020 8941,- 31 .12 .2020
-  —  ------------


