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Číslo dodatku pronajímatele: 1343/2020-SML-D1

Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
Pronajímatel: Povodí Moravy, s.p.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka č. 13565
Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zastoupený: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel

(dále jen „pronajímatel“)

a

Nájemce: CAMP PLÁŽ - Vranovská přehrada s.r.o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15459
Sídlo: č. p. 149, 671 02 Štítary
IČ: 60709537
DIČ: CZ60709537
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Svobodou, jednatelem

Ing. Janem Heverou, jednatelem
Kontaktní údaje: tel.: ; e-mail: 

(dále jen „nájemce“)

uzavírají níže uvedeného data tento dodatek č. 1 k nájemní smlouvě takto:

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 7. 2020 uzavřeli nájemní smlouvu číslo 1343/2020-SML jejímž
předmětem je nájem pozemků specifikovaných v čl. I odst. 2 této smlouvy v k. ú. Vranov nad Dyjí
a Štítary na Moravě (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem dochází s k rozšíření předmětu nájmu o část pozemku
parc. č. 604/1, k. ú. Vranov nad Dyjí, o velikosti 408 m2, za účelem umístění vzduchové trampolíny, a to
dle zákresu, který tvoří přílohu č. 1 dodatku (dále jen „předmět dodatku“). Nájem předmětu dodatku
počíná dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku.

3. Nájemné za předmět dodatku činí částku  Kč/m2 a rok, tedy při výměře pronajaté plochy 408 m2 činí
18 074 Kč ročně. Nájemné za předmět dodatku za rok 2021 bude fakturováno v poměrné výši ročního
nájemného sjednaného v předchozí větě. V následujících kalendářních letech bude nájemné vyúčtováno
spolu s celkovým nájemným dle smlouvy dle čl. III odst. 4 a násl.

4. Dále se tímto dodatkem do čl. IV vkládá nový odstavec 19 tohoto znění:

19. Nájemce se zavazuje provádět úklid předmětu nájmu a jeho bezprostředního okolí (do vzdálenosti
nejméně 50 m od předmětu nájmu); nájemce tedy bude zejména provádět sběr odpadků a osadí
u předmětu nájmu příslušné množství odpadkových košů, které bude pravidelně vyklízet. S umístěním
odpadkových košů na předmětu nájmu, případně v jeho bezprostředním okolí pronajímatel souhlasí.

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny a platí i pro nájem předmětu dodatku.



2

II.
Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí pronajímatel.

3. Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží pronajímatel a jedno
vyhotovení nájemce.

Přílohy:
- příloha č. 1 – situační zákres

V Brně dne Ve Štítarech dne

Za pronajímatele: Za nájemce:

………………………………….. …………………………………..

Povodí Moravy, s.p. CAMP PLÁŽ - Vranovská přehrada s.r.o.
MVDr. Václav Gargulák Ing. Zdeněk Svoboda
generální ředitel jednatel

…………………………………..
CAMP PLÁŽ - Vranovská přehrada s.r.o.
Ing. Jan Hevera
jednatel
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Leaňet | Přehíedová mapa, Katastrální mapa + ortofoto, orlo 
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Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuie od měřítka 1:5000. 

Podrobnější infomace k používání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v n_ápovědě ( PDF formát). 
Veškeré ljištěné hodnoty souřadnic a dědek nelze využívat pro vytyčování hranic pozemku v terénu. 


