
čÍslo smlouvy
OSMISR/255-64/2021

ev.č. 0460/2016

DODATEKČ.9
k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 27.7.2016

uzavřený mezi:

Město Vsetín
se sídlem:
lČ:
zastoupené:
bank. spojeni:

Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín
00304450 DIČ: CZ00304450
Mgr. Ing. jiřím Růžičkou, starostou města

- nájemné
- služby

jako ,,pronajímatel" na straně jedné

HELVET GASTRO s.r.o.
se sídlem: RevolučnI 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: jednatelem zároveň jako zmocněncem jednatelky

dle plné moci ze dne 9.9.2021 podepsané zaručeným elektronickým podpisem
IČ: 289 15 402 DIČ: CZ28915402
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 152893

jako ,,nájemce" na straně druhé

Úvod ni ustanovení

l) Smluvní strany uzavřely dne 27.7.2016 smlouvu o nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je
pronájem prostor v budově č.p. 362, budova občanské vybavenosti, která je součásti pozemku
p.č. 2555, v k.ú. a obci Vsetín. K předmětné nájemní smlouvě bylo uzavřeno osm dodatků, které ji
doplňovaly a měnily.

2) Nájemce požádal pronajImatele o úpravu splatnosti nájemného a záloh za služby spojené s užíváním
nebytových prostor. Za tímto účelem smluví strany uzavíraji dodatek č. 9.

Úprava splatnosti nájemného a služeb

Smluvní strany se dohodly na úpravě splatnosti sjednaného nájemného a záloh na služby za období od
1.9.2021 do 31.12.2021 takto:

období předpisu platby

nájemné 1. - 14. záři 2021

nájemné 15. - 30 záři 2021

nájemné říjen 2021

nájemné listopad 2021

nájemné prosinec 2021

zálohy na služby 10-12/2021

sjednaná částka nová splatnost

130 666,70 KČ plus DPH 21 %

21 937,50 KČ plus DPH 21 %

41 132,80 Kč plus DPH 21 %

41 132,80 KČ plus DPH 21 %

41 132,80 KČ plus DPH 21 %

75 000,00 Kč

úhrada do 31.03.2022

úhrada do 31.03.2022

úhrada do 31.03.2022

úhrada do 31.03.2022

úhrada do 31.03.2022

úhrada do 31.12.2021
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ll.
Závěrečná ujednáni

l) Ostatní ustanoveni nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek č. 9 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s povahou originálu, po dvou pro každou smluvní
stranu.

3) S uzavřením tohoto dodatku č. 9 nájemní smlouvy vyslovila souhlas Rada města Vsetín dne
8. 9. 2021, usnesením č. 40/71/RM/2021. Tento dodatek č. 9 byl uzavřen v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro jeho uzavření (§ 41 citovaného
zákona).

4) Dodatek je platný podpisem obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem zveřejněni v registru smluv.

5) Nájemce bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Nájemce souhlasí se zpřístupněnim či
zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolnostI s jeho
uzavřením souvisejÍcÍch. Současně podléhá povinnému uveřejněni také smlouva, která je tímto
dodatkem měněna a doplňována. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejněni v registru smluv.

Ve Vsetíně, d,, 14 0?:,,2,!21
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Mesto Vsetín

starosta

. . 10. 09, 2021Ve Vsetine, dne... ... ... ... ... ....

za nájemce

HELVET"GASTRO s.r.o.

jednatel společnosti, zmocněnec na základě plné moci
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PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná:
, nar. , bytem

jako jednatelka společnosti HELVET GASTRO s.r.o., se sídlem Revoluční 1082/8, Nové Město,
11000 Praha 1, IČ: 28915402, zapsaná pod C, 152893 u Městského soudu v Praze (dále jako
,,společnost")

zmocňuji druhého jednatele společnosti:
nar. bytem

aby samostatně zastupoval společnost ve věci uzavření Dodatku č. 9 k nájemní smlouvě o nájniu
nebytových prostor ze dne 27.7.2016 mezi společností a městem Vsetín se sídlem Svárov č.p. 1080,
755 01 Vsetín, jČ: 00304450.

Tato plná moc se vztahuje k veškerým úkonůni souvisejícím s výše uvedenou záležitostí.

V Praze dne 9.9. 2021

Přijíinám zmocnění


