
 

 

Dodatek č 3. ke Smlouvě o podnájmu 

 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

název:    Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň, z.s.   

sídlo:     Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň   

zastoupený:    Bc. Miroslavou Chrzovou, DiS., předsedkyní spolku 

kontaktní osoba:  _____________________ 

doručovací adresa:   

IČ:     22723030    

DIČ:      

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:   _______________ 

 „dále jen nájemce“ 

 

a 

 

Název:    ČR – Úřad práce České republiky 

Sídlo:    Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 

Zastoupení:   Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem Krajské pobočky 

     ÚP ČR v Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa: ČR – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka ÚP ČR v Ústí 

nad     Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem 

Bankovní spojení:  ČNB, pobočka Ústí nad Labem 

Č. účtu:   _________________ 

IČ:    72496991 

DIČ:    není plátcem 

Telefon/fax:   ______________/______________ 

Email:    __________________  

ID datové schránky:  6sbzpx5 

„dále jen podnájemce“ 

 

Na základě článku VIII. bod 5 se tímto dodatkem se s účinností ode dne 1. 1. 2021 mění 

smlouva o podnájmu, jejímž účelem je užívání kanceláře pro výkon činností souvisejících s 

realizací projektu „Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“ v Klášterci nad Ohří uzavřené mezi 

smluvními stranami RADKA z.s. a Úřad práce ČR dne 25. 7. 2016, takto:  

 

1. Tímto dodatkem dochází ke změně smluvních stran a k převodu nájmu na nového 

nájemce. Nájem byl převeden z nájemce RADKA z.s. na nájemce Poradna pro rodinu a 

mezilidské vztahy Kadaň, z.s. uvedeného v záhlaví tohoto dodatku. 



 

 

2. Jiná ustanovení uzavřené podnájemní smlouvy se nemění. 

 

3. Závěrečná ustanovení: 

• Dodatek je uzavřen na dobu určitou, a to do 30.6.2022.  

• Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek zveřejní podnájemce. 

• Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení.  

• Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, souhlasí s jeho 

obsahem a na důkaz toho ho stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne 6.1.2021   V Klášterci nad Ohří dne 30.12.2020 

 

    …..…………………………………….   ……………………………………... 

           

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel    Bc. Miroslava Chrzová, DiS. 

ředitel Krajské pobočky ÚP ČR v Ústí nad Labem předsedkyně organizace 

Úřad práce ČR v Ústí nad Labem  

 

 

Organizace RADKA z.s. je s dodatkem srozuměna: 

V Kadani 

 

………………………………… 

Mgr. Hana Vodrážková 

ředitelka organizace       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


