
Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě ze dne 4.4.2013 
 
uzavřený mezi smluvními stranami:  
 
Město Jičín 
Se sídlem: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín  
IČO: 00271632 DIČ: CZ00271632 
Zastoupené: JUDr. Janem Malým, starostou 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen Město) 
 
a 
 
DIMATEX CS, spol. s r.o.  
Se sídlem: Stará 24, Svárov, 460 01 Stráž nad Nisou 
IČO: 43224245, DIČ: CZ43224245, datová schránka: ff7y2nz 
Zastoupená: Ing. Lukášem Killarem, jednatelem 
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jako Firma) 
 

1. Tímto dodatkem se s ohledem na rozhodnutí Rady města Jičína č. 69 ze dne 
21.12.2020 upravuje: 
 

Čl. I odstavec 1.3. Nájemní smlouvy ze dne 4.4.2013 v novém znění: 
 

Nájemné je stanoveno po dobu 12 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku na částku 

700 Kč + DPH ročně za každé stanoviště. Toto nájemné bude uhrazeno nájemcem ve 

dvou splátkách, k 30.6. a 31.12. příslušného roku na účet Města č.ú. 19-524541/0100 

VS: 2310000126 na základě vystavené faktury a to takto: 

Za období od 1.1.2021 do 4.2.2021 částka 2.571,40 Kč+DPH,tj.celkem 3.111,39 Kč. 

Za období od 5.2.2021 do 30.6.2021 částka 5.062,50 Kč+DPH,tj.celkem 6.125,62Kč 

Za období od 1.7.2021 do 31.12.2021 částka 6.300,- Kč+DPH, tj.celkem 7.623,-Kč. 

 
Po uplynutí shora uvedené doby 12 měsíců, tj. od 6.2.2022 bude nájemné hrazeno 

v původně dohodnuté výši, tj. 1.500,- Kč/stanoviště/rok. + daň z přidané hodnoty a to 

vždy ve dvou splátkách – k 30.6. a k 31.12.  

 

Za období od 1.1.2022 do 30.6.2022 bude vyfakturována jednak částka 1.237,50 

(1.1.2022 do 5.2.2022) a jednak částka 10.767,70 Kč (od 6.2.2022 do 30.6.2022), tj. 

celkem 12.005,20 Kč + DPH, tj.  14.526,30 Kč. 

 

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají zachována. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je projevem pravé a svobodné vůle 
a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

4. Dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden výtisk obdrží Město a jeden 
Firma. 
 

5. Tento dodatek č. 3 podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 



podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv. Smluvní strany si ujednaly pozdější okamžik nabytí účinnosti 
dodatku č. 3, než je uveden v § 6 odst. 1 zákona č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů, a to dnem 5.2.2021. 

 

6. Tento dodatek byl schválen na 72. jednání Rady města Jičína a nabývá platnosti dnem 
podpisu oběma smluvními stranami. 
 

 
    Ve Stráži nad Nisou dne:                                           Ve městě Jičín dne: 
 
 
 
.................................................                              ................................................. 
   Ing. Lukáš Killar, jednatel           JUDr. Jan Malý, starosta 


