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DODATEK i. 1
ke Smlouv6 o nr{jmu i6sti nemovitosti ( stavby ) i. 4035
Smluvni strany:
Statutdrni m6sto Kladno
n6m. Starosty Pavla 44,272 52 Kladno,
IC:00234516
zastoupeno na zdkladd mand6tni smlouvy
SBF Kladno s.r.o.
zapsdna u Mdstsk6ho soudu Praha, oddfl C, vloZka6088l
se sidlem: n6m. Starosty Pavla 44,272 0l Kladno
IC: 25683381
zastoupena
(d6le

jen ,, pronajimatel")

a

Vodafone Czech Republic a.s.
se sidlem: Vinohradsk|167.100 00 Praha 10

Ii: 25788001

DIC: C225788001

spolednost zapsan|v obchodnim rejstiiku veden6m M6stskym soudem
6064
bankovni spojeni:
zastoupen6:
(d6le

v Pnzepod sp.zn. B

jen "n6jemce")

VySe uveden6 smluvni strany tzaviely mezi sebou dne 5.2.2009 Smlouw o n6jmu ddsti
nemovitosti ( stavby ) d. 4085, tykajici se pron6jmu d6sti stiechy a v;itahov6 n6stavby
v objektu (:.p. 2678 v ul. Hiebedsk6 v Kladnd - Krodehlavech. Na zlkladd dohodv smluvnich
stran se uzavirdtento Dodatek d. 1.

:

ildnek

4 - Ndiemn6. bod 4.1. - Nfiemn6. se mdni a doplriuje takto:
Celkov6 qfSe n6jemn6ho je uvedena v piiloze d.l evidendni list, kterli
tohoto Dodatku d.1.

iUnek

-

je nedflnou

soud6sti

Uhrada nfkladri na el. Enersii a za sluZbv : se mdni a doplf,uje takto:
je n6jemce povinen platit rihrady za sluZby spojen6 s uZfv6nim d6sti
nemovitosti. Seznam sluZeb a vySe rihrad je uvedena vpiiloze d.1- evidendni list, kterf je
nedilnou soud6sti tohoto Dodatku t,.1. Ceny sluZeb spojenych s uZfvdn{m idsti nemovitosti
isou stanoveny podle platnych cenovltch piedpisil a neni-li jich, podle cen obvyklych v mlstd a
5

-

Vedle n6jemn6ho

iase.

VfSe fhrad na sluZby mriZe byt zmdn5na bez souhlasu n6jemce, pokud dojde ke

zmEnd

vstupnich cen uveden;ich plndni, zmdnd daf,ovych piedpisri, cenovych piedpisri apod. Vlf5e
rihrad na sluZby miLe byt rovndZ zmdndna bez souhlasu ndjemce o rodni miru inflace
vyhl65enou eesk;im statistickym riiadem nebo jinfm opr6vndnym org6nem, a to vZdy k 31.
bieznu roku n6sledujiciho po roce, za ktery je mira inflace vyhllsena. VySe rihrad na sluZby
mriZe blit v drisledku zvf5eni rihrad za sluLby zmdndnabez souhlasu n6jemce, pronajimatel je
v5ak povinen tuto skutednost n6jemci i5dnd oznitmitnejm6nd jeden mdsic piedem.

Ostatní části Smlouvy o nájmu části nemovitosti ( stavby ) č. 4085 zůstávají beze změny.
Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 23. února 2009 a platnosti dnem podpisů
smluvními stranami.
Tento Dodatek č.
vyhotovení.

1

se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží dvě

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.l je :
- příloha č. 1 evidenční list
- příloha č. 2 výpis z OR pronajímatele a nájemce
- příloha č. 3 plná moc / plné moci

-

(kopie)

(kopie)

Pronajímatel
v

'jtfa c/su.

dne

/?-3<

dne

Podpis:

Podpis:

Jméno:

Jméno:

Funkce:

Funkce:
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