DODATEK Č. 2
NÁJEMNÍ SMLOUVY
uzavřené dne 21. 6. 2012 mezi
Oblastní nemocnice Příbram, a. s., IČ 27085031,
se sídlem Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80, PSČ 261 00,
původní sídlo: Příbram V – Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 95,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8883,
zastoupena ředitelem, MUDr. Stanislavem Holobradou
dále též jen pronajímatel
a
ALKA, o.p.s., IČ: 27240185,
se sídlem Příbram V – Zdaboř, Podbrdská 269, PSČ 261 01
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 370
jejímž jménem jedná, Mgr. Šárka Hájková, ředitelka
dále též jen nájemce
Pronajímatel a nájemce se níže uvedeného dne dohodly na tomto
DODATKU č. 2 NÁJEMNÍ SMLOUVY
A
Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 6. 2012 nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem
nebytových prostor v budově bez čísla popisného stojící na pozemku parc. č. St. 1788
o výměře 37 m², v katastrálním území Březové Hory, budovy zapsané v katastru nemovitostí
na listu vlastnictví č. 6063 pro obec Příbram, katastrálním území Březové Hory, u
Katastrálního úřadu Středočeský kraj. Tato budova je v areálu II. Oblastní nemocnice Příbram
na adrese Příbram V – Zdaboř, Podbrdská 269 (dále jen „nájemní smlouva“).
B
Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem bude nájemní smlouva změněna takto:
Čl I.
1. Pronajímatel je vlastníkem budovy bez čísla popisného, stojící na pozemku č. parc. st.
1788 o výměře 37 m² a dále pozemku č. parc. 471/11 o výměře 27 059 m², oboje
v katastrálním území Březové Hory, oboje zapsané v katastru nemovitostí na listu
vlastnictví č. 6063 pro obec Příbram katastrálním území Březové Hory. Tato budova je
v Areálu II. Oblastní nemocnice Příbram na adrese Příbram V – Zdaboř, Podbrdská 269,
označena písmenem „C“. Své vlastnické právo k budově popsané v předcházejících dvou
větách (dále jen budova) prokazuje pronajímatel výpisem z katastru nemovitostí, na jeho ž
základě též prohlašuje, že na této nemovitosti nevázne žádný druh právní povinnosti, který
by znemožňoval uzavření této nájemní smlouvy.
2. Pronajímatel touto nájemní smlouvou přenechává nájemci do užívání nebytové prostory
(budova staré vrátnice) shora uvedené o celkové výměře 37 m² a dále pak část shora
uvedeného pozemku p.č. 471/11 o celkové výměře 35 m², v Areálu II Oblastní nemocnice
Příbram (bývalý ZÚNZ).
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Čl. II - Nájemní vztah se prodlužuje do 31. 12. 2018.

C
Další části smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 1.1. 2017.
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jenom stejnopise.
V Příbrami dne ..................

za nájemce:

za pronajímatele:

………………………………
Mgr. Šárka Hájková
ředitelka

……………………………………
MUDr. Stanislav Holobrada
ředitel
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