
DODATEK č. 3
SMLOUVY o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a

povinností vlastníka,

klerý uzavřely tyto smluvní strany:

Statutární město Olomouc
Sídlo:
Zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bank. spojení:

Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc
RNDr. Ladislavem Šnevajsem, náměstkem primátora
00 29 93 08
379-299308
27-1801731369/0800

na straně jedné (dále jen vlastník)

a

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
Sídlo: Školní 2a, 771 41 Olomouc
Zastoupené:

IČ:
DIČ
Bank. spojení:

předsedou představenstva Antonínem Krčkem a místopředsedou
představenstva Jiřím Martinákcm
258 98 736
379-25898736
1805586349/0800

na straně druhé (dále jen správce)

I.

Se zpětnou účinností od 1.1.2012 se mění čl. 6 odst. 5 uzavřené SMLOUVY o obstarání 
správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 10. 04. 2002, ve znění 
Dodatků ě. 1 a č. 2, následovně:

Nové znění či. 6 odst. 5:
(5) Konkrétní odměna za správu za každý započatý měsíc se vypočítá dle počtu spravovaných 
bytů, počtu m2 nebytových prostor a počtu m2 pronajatých a nepronajatých nezastavěných 
pozemků uvedených v Příloze č. 5, která bude měsíčně aktualizována a bude vždy přílohou 
faktury za příslušný měsíc.

II.

Ostatní ujednání SMLOUVY o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv 
a povinností vlastníka ze dne 10. 04. 2002 se nemění a zůstávají v platnosti.
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III.

Statutární město Olomouc podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že tento právní úkon byl 
schválen Radou města Olomouce dne 27. 03. 2012.

IV.

Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, s tím, 
že každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V.

Smluvní strany podepisují tento dodatek na důkaz toho, že si ho řádně přečetly a sjeho 
obsahem souhlasí, jakož i na důkaz toho, že vyjádřený souhlas je projevem jejich pravé a 
svobodné vůle.

V Olomouci dne ^•3-f 2^72-

Statutární město Ol0mouc 
RNDr. Ladislav Šněvajs 
náměstek primátora

/' /

Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 
Antonín Krček 
předseda představenstva

Bc. Jiří Martinák 
místopředseda představenstva
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