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NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: "420 519 315 111, fax +420 519 372 112,
lČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav, IČ: 00390780, DIČ: C7.00390780
zastoupena MUDr. Jiřím Jurníkem, ředitelem
bankovní spojeni:
na straně jedné jako pronajímatel (dále jen ,,pronajímatel")

a

Josef Nlat'a zdravotnická dopravní služba
fyzická osoba podnikající dle .jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná
v obchodním rejstříku
se sídlem Křepice 372, PSČ 691 65
IČ: 49963228
na straně druhé jako nájemce (dále jen ,,nájemce")

uzavírají
Dodatekč.6

ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání
uzavřené dne 19. 12. 2014

I.
Uvodní ustanovení

Na základě citované Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne
pronajímatelem přenechány nájemci do nájmu na dobu určitou nebytové prostory
stavbě občanské vybavenosti bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 4713/1
a nádvoří v k.ú. a obci Břeclav, evidované na LV č. 6844 u Katastrálního úřadu
kraj, KP Břeclav pro k.ú. Břeclav, označené také jako ,,Pavilon A".

19. 12. 2014 byly
nacházející se ve
zastavěná plocha
pro jihomoravský

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

l) V ČI. lV. odst. l) ,,Doba nájmu" se prodlužuje platnost smlouvy na dobu od 1.1.2018 do 31.12.2018
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III.
Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 1.1.2018
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po

jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle,

přečetly si jej a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném mění:
Rada Jihomoravského kraje souhlasila s uzavřením tohoto dodatku, na své 43 schůzi,

konané dne 7.12.2017, usnesením č. 3 194/17/R43.

V Břeclavi dne ZD- lz . Z-Of}'-

pronajímatel náj,n,,, Áj//
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