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Dodatek č. 6 k Nájemní smlouvě ze dne 04.01.2012

Pronajímatel: Statutární město Ostrava - městský obvod Krásné Pole

se sídlem Družební 576, Ostrava-Krásné Pole, PSČ: 725 26,

zastoupený starostou Ing. Tomášem Výtiskem

IČ: 00845451, DIČ: C200845451

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava - Poruba

č. účtu: 1 9- 1646664329/0800

Fakturační údaje: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICO: 00845451, DIC: C200845451

Příjemce: Městský obvod Krásné Pole

Družební 576, 725 26 Ostrava — Krásné Pole

Nájemce: euroAWK s.r.o.

Babáková

zastoupený

     

  |čo: 24196819, DIČ: C224196819

Bankovní spojení: Volksbank CZ, as

č. účtu: 4030016685/6800

Dle článku |||. Nájemné, bodu 4 Nájemní smlouvy ze dne 04.01.2012, se v článku III., bodu 1

upravuje výše nájemného za pronajaté části nemovitostí takto:

Nájemné dle Dodatku č. 5 ze dne 10.04.2019 bylo sjednáno ve výši 10 808,00 Kč/rok plus DPH

v zákonné výši, za každou čekárnu MHD.

Inflační koeficient za rok 2019 činí 2,8 %, tj. 302,62 Kč, zaokrouhleno 303 Kč

Nové nájemné platné od 01.07.2020 je sjednáno ve výši 11 111,00 Kčlrok

(jedenásttisicstojedenáctkorun) plus DPH v zákonné výši, za každou čekárnu MHD.

Tento dodatek je nedílnou součástí Nájemní smlouvy ze dne 04.01.2012. Ostatní vzájemná

ujednání uvedená v nájemní smlouvě se nemění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění V registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle

k uveřejnění V registru smluv pronajímatel. Pronajímatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato

smlouva uveřejněna V registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva

nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy vregistru smluv. Smluvní

strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti

této smlouvy.
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Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovně konstatují, že ve smlouvě

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. V platném

znění, typicky obchodní tajemství.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů:

O uzavření Dodatku č. 6 rozhodla Rada městského obvodu Krásné Pole dne 25.3.2020

usnesením č. O491/RMOb-KrP/1822/36

V Ostravě dne:

Za pronajímatele: Za nájemce:

Ing. Tomáš Výtisk


