
Uplatnění navýšení nájemného v závislosti na míře inflace č. 3
k nájemní smlouvě č. MaP/09554/2012-O

Město Cheb, IČ: 00253979,
se sídlem nám. Krák jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb
zastoupené na základě Usneseni Rady iněsta Chebu RM č. l3/l/20l4 ze dne 9. ledna 2014 vedoucím
odboru majetkoprávního MčstskCho úřadu Cheb, Ing. Vlastimilem Habětínkem,
(dále pronajhnatel)
a
02 Czech Republic &5., IČ: 601 93 336,
se sídlem Praha 4 - Michle, Za Bmnlovkou 266/2, PSČ 140 22
(dále nájeince)

pronajimatel titnto aktein provádí následujici zmčnu platné nájc|nni smlouvy:

ČI. I.
Úvodní ustanoveni

V souladu s usnesením Rady města Chebu RM č. 81/4/2012 ze dne 08.03.2012 byla dne 28.08.2012
výše uvedenými účastníky uzavřena nájemní smlouva číslo MaP/09554/2012-O o pronájmu pozemku
ve vlastnictví pronajimatele parcelní číslo 1359/2 - lesní pozeinek o celkové výiněře 83 391 int k.ú,
lláje u Chebu, zapsané u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrálni pracoviště Cheb na
listu vlastnictví č. l (dále jen ,,nájclnlli smlouva"). Uvedenou nájemní smlouvou pronajimatel
přenechal za úplatu nájemci část výše uvedeného pozeinku o velikosti 96 m' za účclcm vybudováni
dočasné stavby - anténního stožáru včetně technologického objektu, elektropřípojky a oploceni.

ČI. II.
Předmět změny nájemní smlouvy

V souladu s ustanovením ČI. 4 odst. 4 nájemní smlouvy iněni pronajhnatel výši sjednaného nájemného
následovnč:

Ročni smluvní nájemné uvedené v ČI. 4 odst. l nájemní smlouvy po poslední úpravě
ze dne 19.03.2014 ve výši 52 373,- KČ se v návaznosti na míru inflace za předchozí kalendářní
rok zveřejněnou Českýin statistickým úřadem a vyjádřenou proccntniin přírůstkem průmčmého
ročního indexu spotřebitelských cen ve výši 0,4 % nově stanovuje od 01.01.2015 ve výši
52 582,- KČ, slovy padesát dva tisíce pět set osmdesát dvě koruny českých.

ČI. III.
Závěrečné ustanoveni

Ostatní ujednání nájemní smlouvy č. MaP/0955412012-O Ustávaji v platnosti a jsou neměnné.
Uplatněni navýšeni nájemného v závislosti na iniře inflace č. 3 za předchozí kalendářní rok vyjádřené
procentním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen je platné a účinné dnein
doručeni nájemci a je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží nájeince
a tři pronajiinateI.

V Chebu dne 04. 032015

0

Město Cheb, v plné inoci
Ing. Vlastimil Habětínek
vedoucí odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb


