
Dodatek č. 4
ke Smlouvě o nájmu uzavřené dne 30. 4. 2002 mezi smluvními stranami

1. Město Slavkov u Brna.
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, 684 01 
zastoupené Bc. Michalem Boudným, starostou 
1Č. 00292311
DIČ:CZ00292311
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 9013890277/0100 
jako pronajímatel (dále jen „pronajímatel“)

a

2. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 
se sídlem: Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3 
zastoupená Ing. Zdeňkem Kabátkem, ředitelem VZP ČR 
k podpisu smlouvy je pověřena Mgr. Petra Pevná, MBA,
ředitelka Regionální pobočky Brno, pobočky pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, 
doručovací adresa: Benešova 10. 659 14 Brno 
IČO: 41197518
DIČ: CZ41197518
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 1110209651/0710 
jako nájemce (dále jen „VZP ČR“ nebo „nájemce“)

Výše uvedené smluvní strany v návaznosti na uzavřenou nájemní smlouvu ze dne 30. 4. 2002 
uzavírají po vzájemné dohodě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že na základě tohoto dodatku č. 4 se zavádí platba za odvoz odpadu a 
platba za správu a údržbu kotelny. Nájemce je povinen hradit pronajímateli náklady na tyto služby 
spojené s užíváním nebytového prostoru. Tyto služby budou nájemci vyúčtovány z celkových nákladů, 
a to vždy za předcházející rok po obdržení faktur od dodavatelů. Náklady na odvoz odpadu budou 
nájemcem hrazeny podle počtu osob, náklady na správu a údržbu kotelny podle počtu uživatelů. 
Náklady na tyto služby budou nájemcem hrazeny na základě faktury, vystavené pronajímatelem po 
skončení příslušného období, nejpozději však do 31. 3. roku následujícího. Splatnost faktury je 30 
kalendářních dnů od data doručení daňového dokladu - faktury nájemci.

2. Všechna ustanovení výše uvedené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

1. Uzavření tohoto dodatku schválila rada města na své 70. schůzi dne 1.6.2020 usnesením 
k bodu 1080. Město podle § 41 z. č. 128/2000 Sb. prohlašuje, že jsou splněny zákonné 
podmínky platnosti tohoto právního úkonu.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti od data zveřejnění 
v registru smluv.



3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou exemplářích, z nichž každý má povahu originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení

V Brně dne... J..P.?PZ".?PZPVe Slavkově u Brna dne 17.6.2020

Bc. Michal Boudný 
starosta

Nájemce:

VŠEOBECNÁ 
ZDRAVOTNÍ 
ČESKÉ REP
Reyionílnf

A
Mgr. Petra Pevná, MB?, 

ředitelka Regionální pobočky Brno
pobočky pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina


