
DODATEK Č. 2
ke smlouvě o nájmu ze dne 1.12.2014

Pronajímatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové

se sídlem: Sokolská 581, 500 05  Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906 DIČ:     CZ00179906
bank. spojení: Česká národní banka č. účtu: 24639511/0710

Nájemce: Karolína Nováková, nar. 
se sídlem: Štefánikova 315/14, 500 11 Hradec Králové
IČ: 03571823 DIČ: CZ03571823

1. Pronajímatel a nájemce se dohodli na následujících změnách smlouvy o nájmu
rekreačního objektu Hradečanka a příslušenství ze dne 1.12.2014 (dále jen
„smlouva“) :

Mění se článek I. odst. 1.1. tak, že nově zní:

Pronajímatel prohlašuje, že má právo hospodaření s majetkem státu, zapsaném

v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 349 pro obec Zdobnice a katastrální území

Velká Zdobnice, a to:

- pozemku označeného jako stavební parcela č. parc. 142/1 (zastavěná plocha

a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 27 v části obce Zdobnice (ubytovací

zařízení) stojící na pozemku č.parc. st. 142/1

- pozemku označeného jako pozemková parcela č.parc. 1228/1 (trvalý travní

porost),

- pozemku označeného jako pozemková parcela č.parc. 1228/10 (ostatní plocha),

- pozemku označeného jako pozemková parcela č.parc. 1254/7 (trvalý travní

porost),

- pozemku označeného jako pozemková parcela č.parc. 1254/8 (trvalý travní

porost),

- pozemku označeného jako pozemková parcela č.parc. 1254/9 (trvalý travní porost)

- pozemku označeného jako pozemková parcela č.parc. 1254/11(ostatní dopravní

plocha)

- pozemku označeného jako pozemková parcela č.parc. 1260/2 (ostatní dopravní

plocha)

- pozemku označeného jako pozemková parcela č.parc. 1228/11 (vodní nádrž umělá)

Výpis z katastru nemovitostí a katastrální mapa shora uvedených pozemků je přílohou
č. 1 a č. 2 této smlouvy.

Mění se článek IV. odst. 4.1. tak, že nově zní:

4.1. Nájem se sjednává na dobu určitou, a to na dobu osmi let od účinnosti této

smlouvy, tedy do 30.11.2022.

Výpovědní doba je sjednána v délce šesti měsíců.



2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou

smluvních stran a účinnosti dnem 1.4.2017.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží 2 a nájemce

1 stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou,

pravou a úplnou vůli, prostou omylů, a že tento dodatek neuzavírají v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své
podpisy.

Za pronajímatele: Podpis nájemce:
V Hradci Králové V Hradci Králové
dne: 28. 3. 2017                                                                     dne:

__________________________________ ____________________
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. Karolína Nováková
ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové


