
Dodatek č. 16
k nájemní smlouvě cˇ. 888

uzavřené dne 30. 6. 1997 ve znění dodatků č. 1 až 15

Lesy České republiky, s.p.
se Sídlem Hradec Kralove, Přemyslova 1106, PSČ 501 68
rčo: 42190451 " Í Dıčz 0242198451
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXIí, vložka 540
zastoupeny Ing. Danielem Szórádem, PhD., generálním ředitelem
Z pověření zastoupený Ing. Josefem Benetkou, lesním správcem Lesnl Správy Stříbro
se sídlem ve Střlbře, Na Vinici 1453, PSČ 349 01
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Stříbro

(dále jen „pronajímatel") na straně jedné

a

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
se sídlem Olšanská 2681í6, Žižkov, 130 00 Praha 3
ıč: 04084063 Dıč: 0204084063
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623
Zastoupené na základě pověřen! představenstva Spoiečnosti Ing. Pavlem Prokešem, Senior
specialista pro nemovitosti

(dále jen „nájemce“) na straně druhé

II

Smluvní strany konstatujl, Že vyhlášená míra inflace pro rok 2016 čini 0,7 %. Z tohoto důvodu
dochází k valorizaci a Změné výše úhrady nájemného, a to s ohledem na vyhlášenou míru inflace pro
rok 2017, na výši 153.521,- Kč ročně.

1.1. Včl. llI. Odst. 1. fl Cena nájmu - se částka „153.062,- Kč" a slova jedno sto padesát tři tisíce
šedesát dvé koruny české nahrazují částkou „154.133,- Kč“ a slovy jedno sto padesát čtyři
tisíce sto třicet tři koruny české.

1.2. V čl. Ill. odst. 2 smlouvy se mění fakturační adresa nájemce takto:
PODATELNA
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 268116
130 00 Praha 3

1.3. Ostatní ustanovení smiouvy nedotčené tímto dodatkem č. 16 zůstávají beze změny.

II.
2.1 Tento dodatek č. 16 je nedílnou součástí smlouvy Ze dne 30. 6. 1997 ve znění dodatkù č. 1

až15.
2.2 Tento dodatek č. 16 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2.3 Smluvní strany ve vzájemném konsenzu prohlašujl, že jejich vzájemný vztah vdobě od

1. 1. 2017 do nabytí účinnosti tohoto dodatku se řídil stejnými právy a povinnostmi, jako jsou
práva a povinnosti uvedene v tomto dodatku.

2.4 Smluvní Strany prohlašují, že tento dodatek byl Sjednán na základě jejich pravé a Svobodné
vůle, Že si přečetiy jeho obsah a bezvýhradnè s ním souhlasí, což Stvrzuji svými vlastnoručními
podpisy.



2.5 Tento dodatek č. 16 j'e vyhotoven ve třech vyhotoveních, znichž nájemce obdrží jedno
vyhotovení a pronajímateí obdrží dvě vyhotovení.

Ve Siříbře dne . Í .`.......... V Praze dne. . . .1.2 :filtr .21112 . _

Za pronajímateie: Za nájemce:
L'esì'včeské re uhlíky, s.p. Česká telekomunikační infrastruktura a.s..eš Ceské ropuirlhy, 8.1). [06]
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