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Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, DIČ: CZ00268810
se sídlem Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
zastoupené na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Brokešem, vedoucím odboru správy
majetku města
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, účet
č. 1222- 426511/0100, VS 9454156529
(dále jen pronajímatel)

a

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra České republiky
Se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3
IČ: 47114304
DIČ: CZ47114304
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl A vložka 7216
Pobočka ZPMV ČR Wonkova ulice 1225, 500 01 Hradec Králové
Zastoupená ředitelem Mgr. Tomášem Jelínkem

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ NÁJEMNÍ č. 2223/2009

A)
Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30.03.2009 smlouvu nájemní č. 2223/2009 (dále jen nájemní
smlouva), jejímž předmětem je nájem pozemku pp. č. 168/16 v k. ú. Hradec Králové.
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách nájemní smlouvy formou dodatku č. 2:

Článek III. bod 3.2. nájemní smlouvy se doplňuje takto:

„Nájemné je sjednáno v režimu dílčích ročních plnění a bude hrazeno na základě
vystaveného daňového dokladu. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je ve
smyslu §21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,
považován den 1.3. příslušného kalendářního roku“

B)
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti
v původním znění.
2. Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž pronajímatel
obdrží 2 vyhotovení a nájemce 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 564, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných
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dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou
smluvní strany vylučují.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

V..M/................dne
V Hradci Králové dne -11-2016

Ing. Milan Brokeš Mgr. Tomáš Jelínek
vedoucí odboru ředitel pobočky
správy majetku města
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