
DODATEK č. 2
k Nájemní smlouvě ze dne 5.12.2006

Smluvní strany;

Město Boskovice
Sídlo: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
IC:
DIČ:
Zastoupené:
Bank. spojení:

00279978
CZ00279978
Bc. Hanou Nedomovou, starostkou města
KB a.s., č. ú

(jakopronajímatel na stranějedné

Služby Boskovice, s.r.o.
Sídlo: Boskovice, U Lázní 2063/3, 680 01
IČ: 26944855
DIČ: CZ26944855
Zastoupená: Mgr. Milanem Stryou, jednatelem
Společnost je zapsána pod spisovou značkou C/47100 v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně
(jako nájemce na straně druhé)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 5.12.2006 Nájemní smlouvu (na pronájem veřejných WC -
Masarykovo náměstí, Boskovice) ve znění dodatku č. 1 ze dne 9.3.2012, kterou mění tímto
dodatkem č. 2.

II.

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

B) V stávajícím textu či. III., odst. 2. se za stávající text doplňuje nová věta, která zní:
„Datum vystavení faktury bude shodné s datem uskutečnění zdanitelného plnění.“

III.

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

2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek ě. 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.
27.06.2017, usnesením č. 21.3.

schůzi Rady města Boskovice konané

V Boskovicích dne ..
1i - 1 2- 2017 V Boskovicích dne .
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