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DODATEK 6. 7 v
ke smlouvé o néjmu prostorfi é. 2009/05/376/Do

ze dne 30.11.2009

uzavfeny dle zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, mezi témito smluvnimi stranami:

1. statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
ICO: 00297313
DIC: C200297313, pronajimatelje plétcem DPH
bankovni spojenl’: Komerénl’ banka, a.s.

6‘” “6““ —
jako pronajimatel na strané jedné

2. Renarkon, o. p. s.
statutémi orgén: Mgr. Maftin CHOVANEC, Feditel
sidlo: Ostrava, Mariénskohorské 1328/29, PSC 702 00
ICO: 25380443

jako néjemce na strané druhé.



c. smlouvy pronajimatele: 2009/05/376/D7

Rada mésta Trince na své 115. schflzi dne 23.05.2022 rozhodla ve smluvnim vztahu zaloieném
smlouvou o néjmu prostorfl 2009/05/376/Do ze dne 30.11.2009. uzavfenou s korporaci Renarkon,
o.p.s., se sidlem v Ostravé, Mariénskohorské 1328/29, PSC 702 00, ICO 25380443, na pronéjem
prostorL'J ve 2. nadzemnim podlaii v budové (3. p. 411 na ul. Sosnové, které je souéésti pozemku
parc. é. 561/3 v k. CI. Dolni Liétné a obci Ti‘inec, upravit text souvisejici s vyrovnévaci platbou.

Na zékladé vyée uvedeného se Dodatkem 6. 7 tato Smlouva méni a upravuje v nl'ie uvedeném
znénL

A.

1) C_lének VI. Préva a EvinnostiCnéiemce — text v odst. 17 se vypouéti vcelém znéni a
nahrazuje se textem novym takto:

17. Néjemce prohlaéuje, 2e sluiby (éinnosti), poskytované v predmétu néjmu na zékladé této
smlouvy, pfip. nékteré z nich, jsou vykonévény v reiimu zévazku vei‘ejné sluiby na zékladé
povéfeni Moravskoslezského kraje, prostfednictvim platné smlouvy, kterou mé néjemce
sMoravskoslezskYm krajem uzavfenou (déle jen ,,povéfeni“) dle Rozhodnuti Komise é.
2012/21/EU ze dne 20. prosince 2011 o pouiiti (:1. 106 odst. 2 Smlouvy o fungovéni Evropské
unie na stétni podporu ve formé vyrovnévaci platby za zévazek vefejné sluiby udélené
uréitym podnikflm povéi‘enym poskytovénim sluieb obecného hospodéi‘ského zéjmu.

Pronajimatel pfistupuje k vyée uvedenému povéfeni Moravskoslezského kraje a poskytuje
néjemci verejnou podporu ve smyslu pravidel EU 0 vefejné podpoi‘e, a to formou slevy
znéjmu pronajatS/ch prostor, resp. sniieného néjemne'ho oproti platnému ,,Ceniku“ mésta
Tfince.

V souvislosti vpoétem a vyflétovénim vyrovnévaci platby mflie néjemce poiédat
pronajimatele o vyéisleni rozdilu mezi plnym néjemnflm vypoétenym dle platného ,,Ceniku“
mésta Tfince a néjemnym placenSIm néjemcem za uiivéni pfedmétu néjmu za pfedchézejl’cf
kalendéfni rok, a to pisemné v terminu do 31.1. nésledujiciho roku.

Souéésti iédosti budou

- kopie platné ,,Smlouvy o zévazku vefejné sluiby a vyrovnévaci platbé za jeho VS/kon“
uzavr‘ené s Moravskoslezsky’rm krajem

- pfesné oznaéeni pfedmétu néjmu nebo jeho éésti vyuiivanych k vykonu sluieb (éinnosti)
vreiimu zévazku vei‘ejné sluiby na zékladé povéfeni (s uvedenim druhu poskytované
sluiby véetné jejiho identifikétoru), pfip. vyuiivé-Ii néjemce pfedmét néjmu nebo jeho éést
pro vykon nékolika druhfl sluieb ztoho nékteré, které nejsou poskytovény na zékladé
povéfenl’, uvede rozsah uiivéni predmétu néjmu nebo jeho éésti pro sluiby, které
vykonévé na zékladé povéfeni. a to v procentech

- vymezeni éasového Useku/éasovych usekfl, v nichi byla ta které sluiba poskytovéna

Na za’kladé iédosti spoiadovanS/mi vyée uvedenS/mi podklady obdrii néjemce od
pronajimatele pisemné vyéisleni.

Néjemce je oprévnén poiédat o vyéisleni podpory pi‘ed ukonéenim kalendéfniho roku. Vtom
pi‘ipadé doloil’ shora uvedené L'Jdaje platné ke dni podéni iédosti a pro vypoéet podpory za
obdobi od podénl' iédosti do konce kalendérniho roku uvede poiadované L’rdaje jako
pfedpoklédané (odhad), pfiéemi za tyto L’Jdaje si plné odpovfdé.

Pronajimatel neodpovidé za sprévnost podkladfl pro vyéisleni podpory, pfedloienych
néjemcem.
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C. smlouvy pronajimatele: 2009/05/376/D7

B.

1. Ostatni élénky této smlouvy o néjmu prostorfl é. 2009/05/376/Do ze dne 30.11.2009 se neméni
a zflstévaji v platnosti beze zmény. '

2. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si tento Dodatek pfed jeho podpisem pfeéetly a ie by] uzavfeny
p0 vzéjemném projednéni podle jejich pravé, dobrovolné a svobodné projevené vale, nikoli
vtl’sni a za népadné nevyhodn9ch podminek. S obsahem tohoto dodatku souhlasi, na dflkaz
éehoi pfipojujf své vlastnoruénl' podpisy.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichi po jednom vytisku obei néjemce a
dva vytisky obdrii pronajimatel.

4. Néjemce bere na védoml', 2e tento Dodatek bude zvei‘ejnén vregistru smluv dle zék.
é. 340/2015, 8b.. 0 registru smluv, a za timto afielem udéluje pronajimateli souhlas se
zvefejnénim osobnich Udajo uvedenYch ve smlouvé i pfipadnych dodatcich k m'. Smluvni strany
se dohodly. 2e pronajimatel zaéle sprévci registru smluv tento Dodatek kuvefejnéni. Tato
povinnost se tyké i véech nésledujicich dodatku uzavi‘enych v budoucnosti k této smlouvé.

5. Uzavfeni tohoto Dodatku b lo schvéleno na 115. schflzi Rady mésta Tfince dne 23.05.2022,
usnesenim (:islo 2022/15.. ., nadpoloviéni vétéinou hlasfl véech élenfl rady mésta.

V Tfinci dne: 0 1. 06. 2022

2a pronajimatele Za néjemce
Dnnnrltnn A n astatutérni mésto Tfinec
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