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Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu ze dne 10.7.2020

Smluvní strany se dohodly prodloužit trvání smlouvy dle čl. X odst. 1 až do 31.8.2022.

Ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne 8. 3. 2021

Pronajímatel: Nájemce:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy (dále 
jen „občanský zákoník“) tento:

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, pronajímatel obdrží jedno 
vyhotovení a nájemce jedno vyhotovení tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Eva Mošnerová,, 
ředitelka

lngzT'ómáš Blažek, 
předseda^

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, 
se sídlem Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 70282439
zastoupená ředitelkou Evou Mošnerovou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1454 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 13030751/0100
(dále jen „pronajímatel“)

Spolek Jinak
se sídlem Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 22756141
zastoupený předsedou Ing. Tomášem Blažkem
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 16286 
č.ú. 2301710646 2010
(dále jen „nájemce“) ,

Základní umělecká škola Jana Štursy 
Nové Město na Moravě 

příspěvková organizace 
Bradyových 16 

59231 Nové Město na Moravě 
ICO! rcjS«B2439

Eliasova
Zvýraznění

Eliasova
Zvýraznění
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Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu ze dne 10. 7. 2020

Ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu zůstávají beze změn.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

8.6.M Novém Městě na Moravě dne 2022.

Pronajímatel: Nájemce:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném ke dni uzavření tohoto dodatku smlouvy (dále 
jen „občanský zákoník“) tento :

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, pronajímatel obdrží jedno 
vyhotovení a nájemce jedno vyhotovení tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl sepsán na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své podpisy.

Eva Mošnerová, 
ředitelka

Smluvní strany se dohodly
• zvýšit měsíční nájemné dle čl. IX odst. 1 na 3500 Kč
• prodloužit trvání smlouvy dle čl. X odst. 1 až do 31. 8. 2023.

Spolek Jinak
se sídlem Monseova 355, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 22756141
zastoupený předsedou Ing. Tomášem Blažkem
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 16286 
č.ú. 2301710646 2010
(dále jen „nájemce“) <■

Základní umělecká škola Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, 
se sídlem Bradyových 16, 592 31 Nové Město na Moravě
IČO: 70282439
zastoupená ředitelkou Evou Mošnerovou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1454 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 13030751/0100
(dále jen „pronajímatel“)

Ing. Tgmáš Blaže 
předseda

Eliasova
Zvýraznění

Eliasova
Zvýraznění


