
DODATEK ¨. I

k nÆjemn smlouv Ł. 1650207 ze dne 15.08.2016,
uzavłenØ dle zÆkona Ł. 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k (2302 a nÆsl. NOZ)

M sto Bene ov, se s dlem Masarykovo nÆm st 100, Bene ov, I¨O 002 31 401,
zastoupenØ starostou Ing. Jaroslavem HlavniŁkou
dÆle jen pronaj matel

a

LevnØ potraviny s.r.o., se s dlem K Łanøm 375, 103 00 Praha 10 Kolovraty,
ICO 276 Sl 878, zastoupenØ jednatelkou Ing. Hanou Havriljakovou, MBA
jako nÆjemce na stran druhØ
dÆle jen nÆjemce

uzav raj tento dodatek, kter m se m n ŁlÆnek II. a dopl uje ŁlÆnek III. nÆjemn
smlouvy.

II.
T mto dodatkem se prodlu uje doba nÆjmu na dobu urŁitou do 31.08.2025.

III.
Prodlou en doby nÆjmu bylo schvÆleno usnesen m Rady m sta Bene ov Ł. 505-
15/2020/RM ze dne 29.07.2020. ZÆm r byl na œłedn desce vyv en od 26.06.2020 do
14.07.2020.

Ostatn ustanoven nÆjemn smlouvy zøstÆvaj v platnosti a nejsou t mto dodatkem
Ædn m zpøsobem dotŁena.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoven ch, nÆjemce obdr 1 vyhotoven a
pronaj matel 2 vyhotoven . Ka dØ toto vyhotoven mÆ povahu originÆlu.
Smluvn strany t mto prohla uj , e si dodatek k v e uvedenØ nÆjemn smlouv
płeŁetly a souhlas s cel m obsahem tohoto dodatku.

Ob smluvn strany souhlas s t m. aby byla tato smlouva ve svØm plnØm zn n
uvełejn na postupem dle zÆk. Ł. 340/2015 Sb., o registru smluv, pokud tato smlouva
podlØhÆ zvełejn n dle v e uvedenØho zÆkona, s t m, e souŁasn souhlas se
zpracovÆn m a se zvełejn n m sv ch ve smlouv uveden ch identifikaŁn ch œdajø v
registru smluv. Smlouvu ve vełejnØm registru smluv zvełejn m sto Bene ov.

V Bene ov dne 10.08.2020

Pro N
Ing. Jaroslav HlavniŁ In vÆ, MBA
starosta je


