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na základě pověřeni ze dne 16, i2, 2ui5 Ing. Miroslavem kvobociou, ředitelem Lesního 

dále len pronajímatel na. straně ledně

a

Igor Loubek 
1985

bytem  Moravský Krumlov
dále jen nájemce na straně drahé

společně též jako „smluvní strany“

L
Pronajímatel s nájemcem uzavřeli dne 1.6.2016 smlouvu č.51/2016, o nájmu bytu, na základě 
které nájemce užívá byt inv. č. 110092 - Hájenka Vérovec, o velikosti 2 + 1 v domě 
č.p. 1299, stojícího na parcele p.č. 3980 v obci Moravský Krumlov.

II.
Předmětem dodatku č.l je změna ujednání nájemní smlouvy č. 51/2016, článku IV., 
spočívající v tom, že počínaje dnem 1. ledna 2018 se mění záloha na dodávku elektrické 
energie z částky 500,- Kč na částku 1.100,- Kč. Nová měsíční záloha na úhrady za služby či 
plnění z užíváním bytuje tedy stanovena na částku 1.100,- Kč.
Důvodem je vlastní žádost nájemce.

III.
Na základě změny je povinností nájemce platit měsíční nájemné, včetně měsíčních záloh 
na služby a měsíční částky za vybavenost bytu ve výši 4.190,- Kč.

IV.
Dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy č. 51/2016 ze dne 1.6.2016. Je 
vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy nejsou dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti a řídí se 
ustanovením zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ :

Na důkaz souhlasu se zněním dodatku č. I připojuji účastníci své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Evidenční list
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změna k k i. 1.2018

jméno Igor Lotibelc
adresa Jamolice §1
vytápění plyn
zákl. pří

pokoj
pokoj
pokoj
pokoj 0 0 d) ostatní
pokoj 0 0
pokoj 0 0
kuchyň 12,41 12,41 Cell"
předsíň 5,92 5,92
koupelna 7,26 7,26 3664,521
WC 0 0
spíž 0 0 cena živoínosi Kč rok poř.
balkon 0 0 sporák 10000 15 0,0
sklep 0 0 kuch. linka 64000 20 0,0
ostatní v bytě 23,56 23,56 vest. skříň 20 0,0
osí. mimo byt 16,32 16,32 boiler 0 10 0,0
Celkem §5 98,35 98,35 3664,521 průt. ohřívač . 2000 10 0,0

3. Snížení základy nájemného §8 kotel 25000 20 0,0
% snížení uplatněno Kč vodoměr 8 0,0

§8 pís. a) 5 0 ostatní (linka,žaluzie atd.) 0
§8 pís. b) 3 0 Celkem §10 0,0
§8 pís. c) 5 0 6. Nájemné §5 až §10 mimo §9
§8 pís. d) 5 0
§8 pís. e) 3 0 zjištěné 3664,52
§8 pís. f) 10 0 Stanovené měsíční nájemné 3665
§8 pís. g1) 5 0
§8 pís. g2) 10 0 7. Poloha domu §9
§8 pís. h) 5 0 % Kč
Celkem §8 0 sleva dle GŘ 5/97 100 575

Souhlasím s uvedenými údaji v evidenčním listě 8.záloha na elektřinu a vodu a garáž
elektřina plyn voda

1100 0 0
9.výsledné nájemné

4 190 Kč

V Židlochovicích
Pronajimatel bytu

13.12.2017




