
DODATEK č. 2 S00JP0180HCU
ke smlouvě na krátkodobý nájem v Kongresovém centru Zlín ze dne 25. 2.2020

uzavřený mezi smluvními stranami;

statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
IČO 00283924
DIČ CZ00283924

MMZ

-dále jen pronajímatel

Agentura Velryba s. r. o.
se sídlem Obeciny 13583, 760 01 Zlín
IČO 26910071

soudu v Brně
oddíl C, vložka 44801

- dále jen nájemce

I.
Předmět dodatku

V důsledku rozhodnutí Vlády České republiky o zákazu hromadných akcí od 10.3.2020 se po vzájemné
dohodě smluvních stran mění termín nájmu v Kongresovém centru Zlín za účelem uspořádání
konference TEDxZlín na 20. 11. 2021. Časový rozsah nájmu prostor v den akce a v den přípravy 19.11.
2021 zůstává beze změny.

II.
Ostatní ujednání

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním tohoto dodatku v souladu se zákonem ě.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1.

2.

3.

4.

Tento dodatekje vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv) v platném znění, které zajistí pronajímatel.
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5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že tento dodatek byl uzavřen
svobodně, vážně, ne v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či druhou smluvní
stranu, že jejímu obsahu porozuměly a s jejím obsahem plně souhlasí. Na důkaz těchto skutečností
připojují k tomuto dodatku zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Doložka dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 24.6.2010, č.j. 7/4MR/2010

Ve Zlíně dne

statutární město Zlín

statutární


