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Dodatek č. 1 k dohodě o složení jistoty č. OM/JINP/2015/011  

 

  

  
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 

zastoupené vedoucím oddělení správy majetku pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru 

majetkového, zmocněným k podpisu usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a 

Přívoz č. 1753/RMObM1822/28/20 ze dne 15.04.2020  

 

 

IČ:    00845451 

DIČ:    CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  xxx 

Číslo účtu:  xxx 

VS:   xxx 

 

 

dále jen první účastník 

 

a 

 

 
Richard Švéda, IČ 61970883 na základě Dohody o postoupení nájemní smlouvy ze dne 14.07.2017 
postupitel: 
SMILEX s.r.o.  
xxx 

 
IČ:    05526264 

DIČ:    xxxx 
Peněžní ústav:   xxx 
Číslo účtu:   xxx 

VS:                              xxx 

 

 

dále jen druhý účastník 
 
 
 
Obsah dodatku 

čl. I. 

První a druhý účastník uzavřeli dne 31.01.2015 Dohodu o složení jistoty č. OM/JINP/2015/011 

(dále jen „Dohoda“) v souvislosti s pronájmem nebytových prostor – část jednotky č. 1831/901 

o výměře 177,12 m
2
 v  1. podzemním a 1. nadzemním podlaží v domě č. p. 1831, ul Střední           

č. or. 1, na pozemku par. č. 402/2 a 402/17 k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen 

„pronajatý prostor“), na částku 88 761 Kč. 
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čl. II.  

1. První a druhý účastník se tímto dodatkem k Dohodě dohodli, že peněžní jistota – kauce složená 

druhým účastníkem na bankovní účet prvního účastníka v celkové výši 88 761 Kč se snižuje 

na částku xxx Kč. 

2. Částka ve výši xxx Kč představující rozdíl mezi původní výší složené peněžní jistoty a tímto 

dodatkem sjednanou výší peněžní jistoty, bude vrácena druhému účastníku na jeho bankovní účet 

uvedený v záhlaví tohoto dodatku, a to do 15-ti dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku. 

 

čl. III.  

1. Účastníci prohlašují, že tento dodatek k Dohodě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, 

že si jej před podpisem přečetli a schválili a jako správný vlastnoručně podepsali. 

2. Ostatní ujednání Dohody zůstávají beze změn. 

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží první 

účastník a jedno vyhotovení druhý účastník. 

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá 

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s z. č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že 

zveřejnění dodatku provede první účastník. 

 

čl. IV. 

Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů. 

O uzavření tohoto dodatku rozhodl odbor majetkový úřadu městského obvodu na základě 

rozhodnutí Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 1753/RMObM1822/28/20          

ze dne 15.04.2020. 

 

 

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 
Datum:  ________________________________  
 

Místo:    Ostrava 

 

 

xxx 

vedoucí oddělení správy majetku 

pověřen zastupováním funkce  

vedoucího odboru majetkového 

 

 

 
Za druhého účastníka 

 
Datum:  ________________________________  
 

Místo:    Ostrava 

 

 
SMILEX s.r.o.  
zastoupena jednatelem společnosti xxx 
 


