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Zn.: 109/4/2021 - Dr. Pál.

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o užívání prostoru sloužícího podnikání

Smluvní strany:

Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Bolzanova 512, 506 01 Jičín
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
2328
zastoupená Ing. Tomášem Slámou, MSc., předsedou správní rady
IČ: 26001551
DIČ: CZ 699004900

spojení:
č.ú.:
na straně jedné (dále jen „podnájemce")

a

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690, 500 12 Hradec Králové 12
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl Pr, vložka 829
IČ:48145122
zastoupená MUDr. Liborem Senetou, ředitelem
bankovní spojení:
č. ú.:
na straně druhé (dále jen „uživatel")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku

tento

dodatek

I.

Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 16.12.2020 uzavřena Smlouva o užívání 
prostoru sloužícího podnikání, kdy předmětem této smlouvy je užívání v objektu části DZS 
(dopravní zdravotní služba) na stav. p. č. 3274 a v části objektu p. č. 1620 v k. ú. Jičín ( označené 
v příloze č.l Smlouvy), dále garáže na stavební parcele č. 3274 a 1620 v k. ú. Jičín.

II.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu užívání tak, že se čl. II. odst. 5. Smlouvy 
doplňuje o:
„ - pronájem 2 parkovacích míst (č.10 a č.21) v areálu nemocnice Jičín"
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III.

V souvislosti s rozšířením předmětu užívání se navyšuje i úhrada za užívání a služby spojené 
s užíváním prostor sloužících podnikání včl. V. odst. 2. Smlouvy o„ pronájem parkovacích míst 
v roční částce 4.800,- Kč".

Odst. 3. čl. V. Smlouvy má toto nové znění:
„3. Výše smluvených úhrad za užívání prostor sloužících podnikání s připočtením úhrady za 
užívání 2 parkovacích míst je v roční částce 338.349,- Kč, splatné v měsíčních splátkách na 
základě vystaveného daňového dokladu ve výši 28.196,- Kč (včetně DPH)."

IV.
Zvláštní ujednání pro rok 2021

Poměrná roční část činí za užívání 2 parkovacích míst částku 3.600,-Kč, z toho částka 1.800,- Kč 
již byla uhrazena v hotovosti před podpisem tohoto dodatku. Zbývající část za užívání parkovací 
míst ve výši 1.800,- Kč bude hrazena formou splátek s ročním vyúčtováním.

V.

Ostatní ustanovení Smlouvy o užívání prostoru sloužícího podnikání ze dne 16.12.2020 zůstávají 
tímto dodatkem nedotčena.

VI.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním 
v registru smluv.

Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 
obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek, který je srozumitelný a určitý, je výrazem jejich 
svobodné a vážné vůle, prosté omylu či tísně a že nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svými podpisy.

V Jičíně dne 22.10.2021

Za uživatele:

MUD^Uoo^enet^^^^^^^^^^^
ředitel
Zdravotnická záchranná služba 

Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A

500 12 Hradec Králové
IČO: 48145122

Za podnájemce:

^^in^oma^iamaHvisc^^^^^^" 
předseda správní rady

Oblastní nemocnice Jičín a.s.
Bolzanova 512,506 01 Jičín

tel. 493 582 111
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