
DODATEK č. 1 

K N Á J E M N Í  S M L O U VĚ  
č . z A / 1 4 1 5 4 8 5 7 8 - B  

o PRONÁJMU POZEMKU 
určeného k dočasnému pronájmu za účelem provozu radiokomunikačního uzlu 
integrovaného záchranného systému PEGAS-MATRA uzavřené dne 30.6.2006 

Lesy České republiky, s. p. 
se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 
IČ: 421 96 451, DIČ: cz 421 96 451 
zápis V OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540 
bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Hradec Králové, č. účtu: 26300-511/0100 
jednající Ing. Františkem Koníčkem, generálním ředitelem, 
z pověření a na základě příkazu generálního ředitele č. 8/2006 zastoupený 
Ing. Otakarem Pavlíkem, lesním správcem Lesní správy v Bučovicích, Zámek 1, PSČ 
685 01 Bučovice, — 
jako pronajímatel na straně jedné 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČ: 000 07 064, DIČ: cz 000 07 064 
bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. účtu: 3605881/0710 
zastoupená Ing. Františkem Petráškem, 
ředitelem odboru ekonomického zabezpečení pro MNV 
kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra 

poštovní schránka ISS/OEZ 
140 21 Praha4 

jako nájemce na straně druhé 

se dohodly na uzavření dodatku výše uvedené nájemní smlouvy v tomto znění 

1. 

Předmět dodatku 

1. Změna identifikačních údajů nájemce — viz. záhlaví tohoto dodatku. 

2. Ostatní ustanovení výše uvedené nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran 
obdrží po dvou vyhotoveních. Dodatek č.1 je nedílnou součástí smlouvy. 



4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dne 1.1.2007. 

V Bučovicích, dne: 18.12.2006 

Pronajímatel : 

Lesy České republiky, s.p. 

Lesní správa Bučovice 

Ing. Otakar Pavlík 

“28 42- 2006 
V Praze, dne: .................. 

Nájemce : 

Ministerstvo vnitra CR 

Odbor ekonomického zabezpečení MV 

Ing. František Petrášek 

Příloha: - Plná moc zástupce MV ČR, Ing. Františka Petráška, 'opravňující k podpisu 
smlouvy (dodatku) 



Mgr. František Bublan 
Ministr vnitra 
Ceské republiky 

Praha i s  Wl 2081; 
Č.j: OSM-2714/O4-2004 

POVĚŘENÍ 

Ministr vnitra České republiky 

p o v ě ř u j e 

podle čl. 14 odst. 7 nařízení Ministerstva vnitra č. 73 ze dne 16. listopadu 2001 o řízení, 
organizaci a výkonu ekonomické činnosti, ve znění nařízení MinisterstVa vnitra č. 15/2002 a 

nařízení Ministerstva vnitra č. 20/2004 

Ing. Františka P e t r á š k a , —  
ředitele odboru ekonomického zabezpečení pro Ministerstvo vnitra 

k uzavírání smluv jménem České republiky - Ministerstva vnitra s právnickými a 
fyzickými osobami o úplatném nabývání movitého majetku, o převodu movitého majetku na 
právnické a fyzické osoby, o nájmu nebo výpůjčce nemovitého a movitého majetku od 
právnických nebo fyzických osob, o nájmu nebo výpůjčce nemovitého nebo movitého 
majetku právnickým nebo fyzickým osobám, na dodávku nebo poskytnutí služeb a zhotovení 
věci nebo Její části. 
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