D O D A T E K č. 2
k nájemní smlouvě č. 0180120 10488 ze dne 10.12.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2016

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Vysoké učení technické v Brně se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno
Koleje a menzy, Kolejní 2905/2, 612 00 Brno
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku
jednající prostřednictvím Dagmar Vlčkové, ředitelky Kolejí a menz
IČ: 00216305
DIČ: CZ00216305
Bankovní spojení: ČSOB a.s., divize Poštovní spořitelna č.ú.: 110723998/0300
(dále jen pronajímatel)
a
Zuzana Drápalová
sídlo: 664 06, Viničné Šumice 145

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Šlapanice
IČ: 87216434
Není plátce DPH
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 3962217001/5500
(dále jen nájemce)

I. Předmět dodatku
Předmětem dodatku jsou níže uvedené změny nájemní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami
dne 10.12.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2016.
Ve výše uvedené smlouvě se mění jméno nájemce a nově zní takto:
Zuzana Drápalová
sídlo: 664 06, Viničné Šumice 145
Do článku VI. se vkládá nový odstavec znějící takto:
Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu včetně
všech jejích dodatků vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv,
v platném znění. VUT zajistí uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode
dne uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
II. Závěrečná ustanovení
V ostatních ustanoveních , tímto dodatkem nedotčených, zůstává nájemní smlouva č. 0180120 10488
ze dne 10.12.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.5.2016 beze změny.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a vyhotovuje se ve
třech stejnopisech, z nichž nájemce obdrží jedno vyhotovení a pronajímatel dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 obsahuje projev jejich pravé a svobodné vůle a na
důkaz toho jej opatřují svými podpisy.

V Brně dne 26.4.2017

...................................................................
pronajímatel

...................................................................
nájemce

