D o d a te k č. 1
k nájemní smlouvě č. 01/09 s VS 6328000109 ze dne 2.1.2009, uzavřená m ezi:
Pronajímatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1. Nové Město. Dlážděná 1003/7. PSČ 110 00
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
IC: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Jednající prostřednictvím své organizační jednotky - správce majetku
Správou dopravní cesty Zlín
se sídlem J.Jabůrkové 491, 765 02 Otrokovice
zastoupené Ing. Ladislavem Kašparem - ředitelem SDC Zlín
spojení:
variabilní symbol: 6328000109
(dále jen pronajímatel)
a
Nájemce:
ZPS-TRANSPORT, a.s.
se sídlem: Zlín, Malenovice. tř.3.května 1174 PSČ 762 08
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. oddíl B. vložka 998
IČ: 479 05 638
DIČ: CZ47905638
zastoupení: Ing. Zdeněk Janíček - předseda představenstva
spojení:
(dále jen nájemce)
výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně podmínek této nájemní smlouvy takto :
I.

Článek IV- Cena nájmu, odstavec 1 se vypouští a nahrazuje se nově :
1. Smluvní strany sjednaly za dočasné užívání předmětu nájmu uvedeného v čl. II. této smlouvy
nájemné ve výši 23.50 Kč za 1 n r ročně. tj. 23.500.- Kč za 1000 m2 (+ DPH ve výši stanovené
zákonem). Celkové roční nájemné za 1000 m2 ve výší 23.500,- Kč + DPH ve výši stanovené
zákonem je splatné v jedné roční splátce na účet pronajímatele vedený u
l |
Hpod variabilním symbolem 6328000109 a to vždy ke dni 15.1.
příslušného roku dle splátkového kalendáře.

n.
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy beze změn a v platnosti.
Účinnost tohoto dodatku č. 1 vzniká od 1.9.2009
Smluvní strany sí znění dodatku přečetly, souhlasí s jeho zněním a konstatují, že nenastaly žádné
skutečnosti, které by měly za následek neplatnost smlouvy a dodatku. Na důkaz souhlasu dodatek
podepisují.
Dodatek je vyhotoven v pěti originálech z nichž pronajímatel obdrží 3 výtisky a nájemce 2 výtisky.
ZPS-TRANSPORT, a.a.
V Otrokovicích dne 29.7.2009
Ing. Ladislav K|
ředitel SDC Zl
Správa železniční doj
stáni orgam'
Správa dopravní
J. JaDurkové 431, 765]
IČ: 70994234. DIČ:
( 13 )

tříd a 3. května 11 7 4
7 63 02 ZHn. Malenovice
DIČ: CZ4790563B

Ing. Zdeněk Janíček
předseda představenstva

