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Smlouva O provozování reklamy na dopravních prostředcích MHD 
Ev.č.z 30291410 
Čjz /É/‹7/2021 

Dodatek číslo 4 
Ke Smlouvě O pronájmu reklamní plochy ze dne 1. 6. 2014, 

ev. č. DPMLJ 3 0291410 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s., 
se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill 

IČO: 47311975 
DIČ; CZ47311975 
zápis v OR: soud V Ústí nad oddíl , vložka 372, datum zápisu 1.4.1993 
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a 

Martinem Pabiškou, MBA, místopředsedou představenstva 

dále jen „pronajímateľ

a 

Salma creativ team, s.r.o. 
se sídlem: Raisova 1036/4, Liberec 1 

IČO: 250 38 851 
DIČ: CZ 250 38 851 
Zápis v OR: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14091 
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Petrem Máslem, jednatelem společnosti 

dále jen „nájemce“ 

uzavírají Dodatek číslo 4 ke Smlouvě o pronájmu reklamní plochy ze dne 1. 6. 2014 (dále jen 
,,Dodatek“), aby upravily vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

l. DŮVOD DODATKU 
Dodatek číslo 4 je vypracován za účelem prodloužení závazku pronajímatele umožnit nájemci za 
úplatu realizaci reklamy ve formě oboustranných osvětlených City Lightů na dvou trakčních 
sloupech S č.: 14/28 a č.: 14/24 ve vlastnictví pronajímatele za sjednaných podmínek stanovené 
Smlouvou. 

ıı. PŘEDMĚT DODATKU 
1. Dodatkem dochází ke změně dohody článku ,,l|. Doba pronájmu", který nově stanovuje 
dobu určitou a to: 

Od: 1. 8. 2021 do: 31. 7. 2022 (12 měsíců) 

2. Dodatkem dochází ke změně dohody odst. č. 3 v článku ,,ll|. Nájem“, který nově stanovuje 
k výši 50 000,- Kč + zákonem stanovené DPH splátkový kalendář takto: 
Splátkov' kalendář: 

Zdanitelne plnění předmět za období 
latba 

31.8.2021 3.Q. 2021 

základ pro výpočet DPH

4 
8 333,- KČ _; Nájem reklamní plochy 

___ľ< 

1.10.2021 Nájem reklamní plochy 4.Q. 2021 12 500,- Kc
I 

0) 1.1.2022 Nájem reklamní plochy 1.Q. 2022 12 500,- Kč 
-Ä 1.4.2022 Nájem reklamní plochy 2.Q. 2022 12 500,- Kč 

4187,- Kč
' 

U1 1.7.2022 Nájem reklamní plochy 3.Q. 2022 
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ııı. ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 
Ostatní články, oddíly a odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 
Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy smluvními partnery a její platnost zaniká dnem ukončení pronájmu. 
Vztahy vyplývající Ztéto smlouvy a smlouvou neupravené se řídí ustanovením občanského zákoníku. 

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle Dodatku poskytnuté před její účinností jsou plnění bez právního dùvodu a strana, která by plnila před účinností Dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i vpřípadě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
Dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, Z nichž nájemce obdrží jeden a pronajimatel obdrží dva. 
Smluvní strany tohoto dodatku ke smlouvě prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou Způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vùle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji před podpisem řádně přečetly a S jejím obsahem souhlasí. 
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