
Dodatek č.1  

ke smlouvě o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 10.10.2010 uzavřené ve smyslu ust. 
§ 663 a násl. o.z. a  § 3 odst. 3) zákona č. 116/1990 Sb. :   

 
 

Pronajímatel :           Město Sušice, Náměstí  Svobody čp.  138, 342 01 Sušice I. 
                                 zastoupené starostou Bc. Petrem Mottlem, 
                                 IČO : 00256129         
                                 (dále jen pronajímatel) 
 
Nájemce :                 Tomáš Hána  
                                 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
                                 IČO : 64860779 
                                 DIČ : CZ7209261983 
                                 (dále jen nájemce) 
 
 

I. 
 

    Účastníci smlouvy  o nájmu níže uvedených nemovitostí ze dne 1.10.2010 se dohodli na 
dodatku smlouvy č. 1 v tomto znění. 
 

II. 
 

Článek č. II. odstavec 1  shora uvedené smlouvy se mění takto:   
    Předmětem nájmu  jsou :  
a) nemovitosti, graficky specifikované v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy: 

- objekt chaty Svatobor s rozhlednou bez. č.p. na stavební parcele č. 2233/3 
s nebytovými prostory o celkové výměře 364,1 m2, sestávající ze 14 pokojů, jídelny, 
kuchyně, kanceláře o výměře 210,5 m2, skladů a sklepu o výměře 22,8 m2, chodeb, 
schodiště, sociálních zařízení a rozhledny o výměře 130,8 m2, 

- objekt zděné kolny na stavební parcele č. 2233/1 o výměře 28 m2, 
- stavební parcela č. 2233/3 o výměře 656 m2, 
- část pozemkové parcely  č. 2544  o výměře 2916 m2  
- stavební parcela  č. 2233/1 o výměře 28 m2,  
a to včetně jejich veškerého příslušenství a součástí. 

b) movité věci, specifikované v příloze č.2, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

VI. 
 

Článek č. VI. odstavec 3  shora uvedené smlouvy se mění takto:   
Nájemné za pozemky  o výměře 3 600 m2 specifikované v oddíle b) přílohy č.2 se 

sjednává mezi účastníky smlouvy dohodou ve výši 10.000,- Kč ročního nájmu.  
 
 

II. 
 

   Účinnost tohoto dodatku se dohodou obou smluvních stran stanovuje od  1.2.2011 
 Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy zůstávají beze změn.  
 
 

 
 
 



III. 
 

   Obsah tohoto dodatku odpovídá pravé, vážné a svobodné vůli účastníků, které na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
 
 
V Sušici dne :  31.1.2011 
 
 
 
.........................................                                                   ..........................................   
            Pronajímatel                                                                          Nájemce 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno radou Města Sušice dne 24.1.2011   usnesení č. 53 


