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DODATEK č. 2  

k nájemní smlouvě č. 0303029011, uzavřené  dne  30.12.2011, mezi Městem Třebíčí,  
IČ 00290629, jako pronajímatelem a Klinickou onkologií Třebíč, s. r. o., Obránců míru 491, 
Třebíč, IČ 29299667, jako nájemcem na užívání části prostor v areálu Mateřské školy 
Třebíč, ul. Obránců míru 491/51 v Třebíči. 

I. 
 

Smluvní strany se v souladu s rozhodnutím rady města ze dne 06.11.2019 dohodly na 

rozšíření předmětu nájmu, sjednaného v čl. I. výše citované nájemní smlouvy a to takto:  

Předmět nájmu se s účinností od 22.05.2020 rozšiřuje o část pozemku p. č.  
st. 4510, v k. ú. a obci Třebíč, o výměře 700 m2. Nájemce bude tuto část pozemku 

využívat při zajišťování provozu pracoviště klinické onkologie.  
 

II. 
 

1. V souvislosti se změnou uvedenou v čl. I. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na 
doplnění čl. V. o odstavec 8. tohoto znění:  
„Nájemce svým nákladem zajistí běžnou údržbu pronajaté části pozemku.  

Údržbou trávníků se rozumí sečení a odklizení trávy a údržbou chodníku se 
rozumí čištění, kropení, zametání a v zimních měsících průběžný a včasný úklid 
sněhu a posyp materiálem bez použití soli. Nájemce je povinen umožnit přes 
pronajatou část pozemku průchod osob.“ 
 

III. 
 

1. Ostatní práva a závazky vyplývající z výše citované nájemní smlouvy a tímto dodatkem 
nedotčená, zůstávají v platnosti a nezměněny.  

2. Tento dodatek je nedílnou součástí nájemní smlouvy a je vyhotoven v 5 stejnopisech, z 
nichž 3 obdrží pronajímatel a 2 nájemce.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – situace s vyznačením pronajaté části 
pozemku. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Tento dodatek bude pronajímatelem zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv. 

6. Dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se uvádí následující doložka, 
která potvrzuje, že pro platnost této smlouvy jsou splněny zákonem stanovené 
podmínky: Záměr pronájmu předmětné části pozemku byl zveřejněn od 21.10.2019 do 

06.11.2019. O pronájmu nájemci rozhodla rada města dne 06.11.2019, usnesením č. 
12/21/RM/2019. 

  

V Třebíči 21.05.2020     V Třebíči 21.05.2020 

Nájemce:      Pronajímatel: 
Klinická onkologie Třebíč, s.r.o.   Město Třebíč 

MUDr. Jan Šebek, jednatel    Ing. Pavel Janata, místostarosta 

 
 

Provozovatel (vedlejší účastník smlouvy): 

Mateřská škola Třebíč, příspěvková organizace  

Bc. Dagmar Vinopalová, ředitelka 
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Příloha č. 1 

k dodatku č. 1 k nájemní smlouvě  č. 0303029111 ze dne 30.11.2011, uzavřené mezi 
městem Třebíčí, IČ 00290629, jako pronajímatelem a Klinickou onkologií Třebíč, s. r. o., 
Obránců míru 491, Třebíč, IČ 29299667, jako nájemcem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACE S VYZNAČENÍM PRONAJATÉ ČÁSTI POZEMKU 

 




