
4/'7éZ "jhuj 145?/2m4
|I||||||l|!|||l|||||||||||h||||||l|||l|||||||||j||||||Ĺ|
MZARX002XXJC

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 28. 12.1998

1. Město Slavkov u Brna, se sídlem Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 00292311,
za které jedná starosta města Bc. Michal Boudný, jako pronajímatel, (dále jen jako
,,pronajímatel'),

2. Zámek Slavkov — Austerlitz, příspěvková otganizace, se sídlem Palackého námČstí 1, 684 01
Slavkov u Brna, IČ: 00373320, za kterou jedná ředitelka Mgr. Eva Oubělická, DiS., jako správce,
(dále jen jako ,,správce"),

3. Česká republika - Moravský zemský archiv v Brně, se sídlem Palachovo náměstí 723/1, 625
00 Brno-Starý Lískovec, IČ: 70979146, za kte'ý jedná ředitel PhDr. Ladislav Macek jako nájemce,
(dále jen jako ,,nájemce')

uzavřeli po vzájemné dohodě níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek Č. 4 ke smlouvě o
nájmu nebytových prostor ze dne 28. 12. 1998, (dále jen jako Smlouva), ve znění dodatku Č. 1 ze dne
31. 03. 2000, dodatku Č. 2 ze dne 05. 06. 2001 a dodatku Č. 3 ze dne 11.09.2002:

I.

Ustanoveni ČI. II Smlouvy se v odstavci upravující fakturaci záloh na hrazení nákladů spojených
s uŽíváním nebytových prostor mění takto:

Původní <ne"ní"

Nájemné nezahrnuje náklady spojené s uŽíváním nebytových prostor.

OdbČr elektrické energie, jakož i vodné, stoČné bude správce úČtovat nájemci samostatně podle
rozpisu spotřeby a plateb, které správci účtují dodavatelé těchto sluŽeb. Fakturace záloh a vyúČtování
bude prováděna Čtvrtletně.

Noí'e" Žne"nŕ

Nájemné nezahrnuje náklady spojené s uŽíváním nebytových prostor.

Odběr elektrické energie, jakož i vodné, stoČné bude správce úČtovat nájemci samostatně podle
rozpisu spotřeby a plateb, které správci účtují dodavatelé tčchto sluŽeb. Fakturace záloh a vyúČtování
odběru elektrické energie bude prováděna měsíČnČ. Fakturace záloh a vyúČtování ostatních sluŽeb
spojených s uŽíváním nebytových prostor bude prováděna Čtvrtletně.

II.

1/ Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejích dodatku Č 1 3 tírnto dodatkem nedotČená zůstávají nadále
v platnosti.
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2/ Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Slavkov u Brna dne 05. 03. 2018 usnesením
č. 2513/119/RM/2018. Mčsto proto prohlašuje, Že byly naplněny podmínky platnosti tohoto právního
jednání.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem vŠech smluvních stran a úČinnosti jeho zveřejnčním
v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních podmínkách úČinnosti některých smluv,

V · V P V " r ' ľ V ľuvergnovani těchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném žnem. Zveřejnění
v registru smluv zajisti pronajímatel VŠechny smluvní strany při tom souhlasí se zveřejnění celého textu
tohoto dodatku a celého textu Smlouvy a dodatků Č. 1-3 v registru smluv, a to na dobu neurČitou.

4/ ÚČastníci této smlouvy prohlašují, Že tuto smlouvu uzavírají svobodně a váŽně, nikoliv v tísni za
nápadně nevýhodných podmínek, a Že si text této smlouvy přeČetli a stvrzují svým vlastnoruČním
podpisem, Že odpovídá jejich pravé vůli.
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PhDr. Ladislav Macek , za nájemce
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