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Uplatněni navýšeni nájemného v závislosti na miře inflace č. 2
V '

Město Cheb
sc šidlem Mčsl$kCho útMu v Chebu. nám. Krák JihiM z Podčbrad 14, PSČ 350 20.
lČ 00253979.
za$l(yupcnC na základč plné moci vedoucím odboru maj«koprávniho Mč$t$kaK) Uhdu Cheb
Ing. Vlastimilcm Habčtinkem,
(dák p¢Dnajimatc|)
a

se sidkm Praha 4.Michlc;Za Bnunlovkou 26612, PSČ 140 22.
(dák nájcmcc)

µmajimM¢| tímto aktem µuvádi náskdujki změnu platné nájemní smlouvy:

Cl i.

V soubdu $ im Rady rMsta Chebu RM č.8ll412012 bé dne 08. 03. 2012 byla dne 28. OB. 2012
výše uvcdcnými účastníky uzavlena nájemní mlouva čislo MaP/0955312012-O o ~jmu

výMte 16 m" . a p. p. č. 219/50<matni plocha o celkové výmčte 26 m'.všc v k.ú. Nlni Dvocy.
zapsané u Katwrálniho Uhdu µo Karkwarský kraj. Kmastrálni pcxovištč Cheb na listu vlasmktvi
č. l (dák jen ^jemni smkwva"). 1)vcdcnou ná/emni smlouvou p«mjimatc1 ~ha| za úplmu
nájemci pamnky-čám s. p. č. 63 o výmčtc 16 m' . část p. p. č. 219K0 o výměte 26 m' , n účckm
vybudováni dočasné stavby·antCnniho $1oZáru vč«nč tcchnok*ickCh objektu. dckuopňpojky a
oploceni.

Cl íl.
Přrdmčt měny Ujemni ·mlouvy

V soubdu $ústanovcnim ČI. 4 bod (4) nájemní smkm·y mčni p«majimatc1 výši $Mnanak)
nájemnCbo náskdovnč:

Ročni mlwvmi Ujcmné uvcdcnC v ČI. 4 bod (l) nájemní smbuvy po poskdni úpravč ze dne 28.
02. 2013 ve výši SI 650,- Kč se v Uvuumti m miru infbcc za ptedkhazi kakMáhú ruk
zvctejnčnou čcským mistickým úMem a vyjádtenou proccntnim ptirŮMkcm µůmémébo ročního
imkxu $p~it¢|škých cen ve výši IA %, novč $mo'vuk od OI.OL2014 ve výši $2 373r Kč,

Cl iii.

Ostatni ujednáni nájemní mbuvy č. Mam9553120|2-o zůstávají v pIatncM a jsou nemčnná.
Uplatnčni navýšeni nájcmnCho v záviskM na mlk iníbcc č. I za phedchozi kalcndátni rok vyjádbené
procentním pňrůstkm ročního indexu $pKm¢bit¢|$kých je platné a účinné dnem domčcni
nájemci ajc vyhcxovcno vc či h wjm'pimh, z nichž jeckn obdrží nákmc¢ a tli µrmajimatc1.

V Chebu dne 19. 03. 2014

l

Město Cheb, v plné moci

vedoucí odlx)ru majctkoprávniho
MčstskCho útMu CM·b

,'"::'\
\


