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Dodatek č. 1/23
ke smlouvě o nájmu bytu č. 4000221315

ze dne 20.12. 2022

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

1. Pronajímatel:

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín
jehož jménem jedná Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor
ve věcech smluvních Jiří Robenek, MBA, člen Rady města Zlína
odpovědný útvar; Odbor majetkové správy Magistrátu města Zlína
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

dále jen jako „pronajímatel"

2. Nájemce:

Kovárna VIVA, a.s.
se sídlem Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín

IČO: 46978496
DIČ: CZ46978496

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 6097

dále jen jako „nájemce"

I.

Dne 20. 12. 2022 byla uzavřena mezi statutárním městem Zlínem, jako pronajímatelem a
společností Kovárna VIVA, a.s., jako nájemcem, smlouva o nájmu bytu č. 4000221315,
jejímž předmětem je nájem bytů č. 214, 216, 508, 516, 704, 706, 716, 808 a 810 v domě č.p.
4057 na ulicí Zálešná I ve Zlíně.

Na základě dohody smluvních stran dochází k zúžení předmětu nájmu o byty č. 508, 516 a
716 v domě č.p. 4057 na ulici Zálešná I ve Zlíně.

Kovárna VIVA, a.s. zůstává nadále nájemcem bytů č. 214, 216, 704, 706, 808 a 810 v domě
č.p. 4057 na ulici Zálešná I ve Zlíně.

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o nájmu bytu, tímto dodatkem nedotčeny; zůstávají v platnosti
beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž pronajímatel
obdrží dvě vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2023.

Nájemce bere na vědomí, že statutární město Zlín zpracovaná osobní údaje v souladu s
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost
zpracování v tomto případě vychází z čl. 6 odst. 1 pism. b); zpracování je nezbytné pro
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splnění smlouvy. Kontakty na pověřence, práva a povinnosti správce a subjektů osobních
údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na www stránkách
statutárního města Zlína.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v souladu s ust. zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že tento dodatek byl
uzavřen svobodně, vážně, ne v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek pro jednu či
druhou smluvní stranu, že jeho obsahu porozuměly a sjeho obsahem plně souhlasí. Na
důkaz těchto skutečností připojují k tomuto dodatku smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 23.1.2023, ^./2R/2023

Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne


