
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 5.3.1998

Smluvní strany:

Město Boskovice
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Zastoupené:
Bank. spojení:

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
00279978
CZ00279978
Bc. Hanou Nedomovou, starostkou města
KB a.s., č. ú.

(jako pronajímatel na stranějedné)

E.ON DISTRIBUCE, a.s.
Sídlo: F.A. Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
IČ: 28085400
DIČ: CZ28085400
Zastoupena: I

Společnost je zapsána pod spisovou značkou B/1772 v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Českých Budějovicích
Bank. spojení:
(jako nájemce na straně druhé)

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o nájmu nebytových prostor ze dne 5.3.1998 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 3.6.2003, kterou mění tímto dodatkem č. 2.

II.

A) V stávajícím textu čl. IV. odst. 1. se za první větu doplňuje nová věta, která zní:
„Nájemné bude od 01. 01. 2018 povýšeno o zákonnou sazbu DPH.“

B) Dále se čl. IV. odst. 1. doplňuje o text, který zní:
„Nájemné od roku 2018 bude hrazeno ve čtvrtletních splátkách ve výši %
sjednaného ročního nájemného, splatných vždy k20. dni prostředního měsíce
daného čtvrtletí, a to bankovním převodem na účet pronajímatele vedený
u Komerční banky, a.s. Praha, č.ú. 19-0000126631/0100, VS 1144000002.

Smluvní strany se dohodly, že na celý rok nájmu bude jako daňový doklad v lednu
2018 pronajímatelem vyhotoven a oběma smluvními stranami potvrzen splátkový
kalendář.“



III.

1. Ostatní části smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely po vzájemném projednání
na základě své pravé a svobodné vůle, s tímto souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá
ze smluvních stran.

4. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictví registru smluv
dle zák. č. 340 /2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Uzavření dodatku bylo schváleno na 53. schůzi Rady města Boskovice konané dne
27.06.2017, usnesením č. 21.3.

V Boskovicích dne
1 4 - 12" 2017

Za pronajímatele: Za nájemce:
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E.ON Distribuce, a.$.

.. &erstnera 21ís1/6
■j - České Budějovice
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C—

Bc. Hana Nedomová
starostka města Boskovice vedoucí Regulace a obsluha účastníků trhu


