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Dodatek 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU BYTU S NEZISKOVOU 

ORGANIZACÍ č. ev.: 117/21/OBH-OB 

 (dále jako „tento dodatek“ nebo „dodatek“)  

 

 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 

Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava 

zastoupený  Mgr. Soňa Cingrová, vedoucí oddělení bytového odboru bytového a ostatního hospodářství 

na základě zmocnění Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 25.04.2019 číslo usnesení 

0809/RMOb-JIH/1822/16 

 
IČO: 00845451  

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  

Peněžní ústav: KB Ostrava 

Č. účtu: 19-9923050277/0100 

 

VS: 1017004009 

 
dále jen pronajímatel 

 

a 

 

Charita Ostrava 

Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava 

zastoupena  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO:      44940998 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Č. účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen nájemce 

 

společně také jako smluvní strany   
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Dodatek 

Obsah smlouvy 

čl. I. Úvodní ustanovení    

1. Smluvní strany se dohodly na změně nájemní smlouvy č. ev.: 117/21/OBH-OB (dále jen „smlouva“) 

2. Tento dodatek byl uzavřen na základě pověření daném usnesením rady městského obvodu 

č. 0809/RMOb-JIH/1822/16 ze dne 25.04.2019. 

čl. II. Změna doby trvání nájmu 

Smluvní strany se dohodly, že příslušné ustanovení smlouvy se mění tak, že zní: 

„Nájem se sjednává na dobu určitou od 01.06.2022 (dále jen „den zahájení nájmu“) do 

31.05.2023 (dále jen „den skončení nájmu“).„ 

čl. III. Společná a závěrečná ustanovení  

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží 

po jednom stejnopisu. 

2. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám význam všech výrazů použitých v tomto dodatku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek před podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli 

v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což níže stvrzují 

svým podpisem. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v případě, že podléhá 

povinnosti zveřejnění v registru smluv, jinak dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. 

 

 

Za pronajímatele Nájemce    

Datum: __________________________________  Datum: __________________________________  

Místo: Ostrava-Hrabůvka  Místo: Ostrava-Hrabůvka 

 

 

 

________________________________________  _________________________________________ 

Mgr. Soňa Cingrová  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

vedoucí oddělení bytového  xxxxxxxxxxxxx 

odboru bytového a ostatního hospodářství   


