
Dodatek k Nájemní smlouvě 
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Dodatek č. 2
7 

k Nájemní smlouvě ze dne 30.5.2003 
(ev. Č. Pronajímate|e:980-1002, ev. č. Nájemce: 20480331) 

ìrwflwç 
Pronajímatel.“ CENTRUM BABYLON, a.s. 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1005 
Nitranská 415/1 
460 07 Liberec Ill-Jeřáb 
zastoupena: Bc. Petrem Pucholtem, předsedou představenstva 
ıćoz 25022952 
DIČ: ćł1Jè›2-
bankovní spojení: 
č.ú.:
dále jen „Pronajímatel“ 

Nájemce: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 372 
Mrštíkova 3 
461 71 Liberec III 
zastoupený: lng. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a 

lng. Václavem Sosnou, místopředsedou představenstva 
IČO: 47311975 
Dıćz CZ47311975 
bankovní spojení:  
dále jen „Nájemce“ 

Pronajímatel a Nájemce (společně dále smluvní strany) se dohodli na změně Nájemní smlouvy 
uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem dne 30.5.2003 (dále jen ,,Smlouva“).

I 

Změna Smlouvy 
Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy. 

ČI. Ill, odstavec 1) se ruší a nahrazuje se novým odstavcem č. 1) S následujícím zněním: 
1) Roční nájemné je stanoveno na 190.000,- Kč a příslušné DPH (slovy 

Stodevadesáttisíckorunčeských) se splatností k 31.12. příslušného kalendářního roku. 

Il. 

Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. Účinnost Změny sjednané tímto dodatkem je 
stanovena smluvními stranami ke dni 1.1.2022. 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, 
dodatek č. 2 si přečetly, S jeho obsahem souhlasí a na důkaz čehož připojuji vlastnoruční podpisy. 
Tento dodatek č. 2 je vypracován ve dvou stejnopisech, Z nichž jeden obdrží Pronajímatel a jeden 
Nájemce, a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 
340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (zákon O registru smluv). Dodatek zveřejní DPMLJ. 
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Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu S § 6 odst. 1 

Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 

Ž/./O /@M 
Za Pronajímateie: Za Nájemce: 

U
L 

V Liberci dne: 
` 

V Liberci dne: 
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