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Dodatek smlouvy  

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu s neziskovou organizací č. OM-2015-0079 ze 
dne 23. 9. 2015 
 

Smluvní strany 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava 

Ivan Rychecký, vedoucí odboru majetkového, zmocněn k podpisu smluv o nájmu bytu včetně jejich 

dodatků usnesením Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz č. 0685/RMOb1014/13/11 

ze dne 9. 6. 2011 

 

IČ:    00845451  

Bankovní spojení:  Komerční banka a. s. 

    pobočka Ostrava 

Číslo účtu:   27-2501080247/0100 

VS:    1449017001 

  

dále jen pronajímatel 

a 

Renarkon, o. p. s. 

Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava 

Zastoupena Mgr. Martinem Chovancem, ředitelem 

  
 

IČ:    253800443 
DIČ:     
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
VS:     
  

dále jen nájemce 

 

 

 

 

Obsah 

 

Článek I. 
Smluvní strany uzavřely dne 23. 9. 2015 smlouvu o nájmu bytu, kterou pronajímatel pronajal 

nájemci byt č. 17 ve 3. nadzemním podlaží domu č. p. 1449 na ulici Vaškova č. or. 19, na pozemku 

p. č.  2028/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (dále jen „smlouva o nájmu bytu“). 

Pronajímatel a nájemce se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu, kterým 

se sjednává prodloužení doby nájmu výše uvedeného bytu následovně:  

V souladu s článkem č. III. odst. 2 smlouvy o nájmu bytu se doba nájmu bytu sjednaná na dobu 

určitou do 30. 9. 2016 dále prodlužuje o 12 měsíců, tj. do 30. 9. 2017. 
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Dodatek smlouvy  

Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o nájmu bytu zůstávají v platnosti beze 

změn. 
 

Článek II. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledního z účastníků tohoto dodatku a stává se 

nedílnou součástí smlouvy o nájmu bytu ze dne 23. 9. 2015. 

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží 

nájemce a dvě vyhotovení pronajímatel.  

 

Článek III. 
Rozhodování o uzavření tohoto dodatku bylo svěřeno Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz, odboru majetkovému, na základě usnesení Rady městského obvodu Moravská Ostrava 

a Přívoz č. 1408/RMOb1014/24/12  ze dne 5. 1. 2012.  

 

 

Za pronajímatele 

 

Datum: 30.9.2016  

Místo:  Ostrava  

 

 

  

Ivan Rychecký 

vedoucí odboru majetkového 
 

 

 

 

Za nájemce 

 

Datum: 30.9.2016  

Místo:    

 

 

  

Mgr. Martin Chovanec 

ředitel 

 

 

 


