
OM1/23256/2007 - 8321/Jí
č. 2009/1073

Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810
se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
jednající na základě vnitřních předpisů Ing. Alenou Kopicovou, pověřenou vedením odboru
správy majetku města
bankovní spojení Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, účet č. 1222-426511/0100
(dále jen pronajímatel)

a
vZdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

vedena v OR u Městského soudu v Praze v oddíle A, vložka č.7216
IČ: 47114304, DIČ: CZ47114304
se sídlem Na Míčánkách 2, Praha 10
zastoupená Ing. Josefem Diesslem, ředitelem pobočky ZPMV ČR

Wonkova 1225, 500 01 Hradec Králové
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 21103412/0800
kontaktní adresa: ZPMV ČR, Wonkova 1225, 500 01 Hradec Králové
(dále jen nájemce)

uzavírají podle ustanovení § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, níže uvedeného dne tento

DODATEK č. 1
K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ č. 2223/2009

uzavřené dne 30.3.2009

I.

Smluvní strany uzavřely dne 30. 3. 2009 nájemní smlouvu č. 2223/2009, jejímž předmětem je
pronájem části pozemku p. č. 168/16 v k. ú. Hradec Králové (dále jen „nájemní smlouva44).

Pronajímatel a nájemce se dohodli na následujících změnách nájemní smlouvy formou
dodatku.
(záměr pronájmu č. OM1/64/2010 zveřejněn na úřední desce od 11.5.2010 - 27.5.2010)

II.

Ustanovení čl. I. odst. 1.2. nájemní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
1.2. Pronajímatel přenechává nájemci do užívání část pozemku p.č. 168/16 vk.ú. Hradec
Králové o výměře 470 m2.Pronajímaná část pozemku je vyznačena na snímku mapy, který je
přílohou a nedílnou součástí dodatku č. 1 k nájemní smlouvě.

Ustanovení čl. III. odst. 3.1. nájemní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
3.1. Roční nájemné je stanoveno ve výši 18 800,- Kč. K tomu se připočítává 20% DPH.
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Ustanovení čl. III. odst. 3.2. nájemní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:
3.2. Roční nájemné včetně 20% DPH ve výši 22.560,-Kč (slovy: dvacet dva tisíc pět set
šedesát korun českých) je splatné do 31.3. příslušného roku, za nějž je nájemné hrazeno, na
účet č. 1222-426511/0100, variabilní symbol 9454156529. Doplatek nájemného za rok 2010
(za období od 1.6.2010 do 31. 12. 2010) ve výši 4.200,-Kč vč. 20% DPH (slovy: čtyři tisíce
dvě stě korun českých) se nájemce zavazuje zaplatit na výše uvedený účet pronajímatele
nejpozději do 1 měsíce od podpisu tohoto dodatku č.l oběma smluvními stranami.

Ustanovení čl. III. odst. 3.4. nájemní smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.4. Při změně sazby DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, nájemce se však
v takovém případě zavazuje hradit nájemné ve výši 18.800,- Kč/rok + DPH ve výši dle
platných a účinných obecně závazných právních předpisů. Plnění se považuje za uskutečněné
ve smyslu § 21 odst. 10 zákona o DPH k 31. březnu v daném roce.

Ostatní ujednání nájemní smlouvy č.2223/2009 zůstávají v platnosti.

III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dne 1.6.2010.
Uzavření tohoto dodatku k nájemní smlouvě bylo schváleno odborem správy majetku města
Magistrátu města Hradec Králové ve smyslu směrnice Rady města Hradec Králové č. 6/2008,
o nakládání s nemovitým majetkem města Hradec Králové a pravidla pro pronájmy obecních
bytů, v platném znění.
Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou
vyhotoveních.

V Hradci Králové dne 3-J--rD5.“-20-10--

jménem pronajímatele: nájemce:

Ingi Alena Kopicová Ing. JosefDiessl
pověřená vedením odboru ředitel pobočky ZPMV ČR
správymajetku města

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
MINISTERSTVA VNITRA ČR
pobočka HRADEC KRÁLOVÉ

Wonkova 1225
500 01 Hradec Králové 8
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