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L1zavíraj í d11eš11ího dne, 1něsíce a roku te11to dodatek k 11ájem11í s1nlouvě ze d11e 26.03.2008: 

I. 
, 

Uvodní ustanovení 

.., 

Te11to dodatek je vypracován v s0L1ladu s ustanovení111 Cl. Ill. odst. 2 výše citované 11ájen1ní 
s1nlot1vy a odráží změny, jež 11astaly v době trvá11í náje 1nnil10 vztahu. 

II. 

Změny nájem11í smlouvy 

1. cena nájmu se mění od 01.01.2012 talcto :

cena za pronájem podlahové plochy 
cena za ostatní pronajaté plochy 

cena za provozní náklady 

cena režijních nákladů 

cena za pronájem telefonní linky 

cena za pronájem zařízení 
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Městská ncm,)cnice v Lito1něřicích 
Dodatel{ sm)ou,,y o n{1jmu nrhyt(>V$1cl1 J>r<)stor 

Celková částka bt1de splácena 11áje111cen1 v měsíčních splátkácl1 na účet pronají111atele a to vždy k 20 
d11i k.aždél10 l<ale11dář11íl10 tněsíce po celou dobt1 trvá11í 11áj111L1. 

měsíční částka činí : 12. 770,- Kč 

Tuto 111ěsíční částku zasílejte 11a účet xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. Do článku 3 odstavce 3.3 se doplňuje věta v tomto z11ění: ,,Pro11ají1natel je oprávně11
upravit výši n.ájem11él10 dle tohoto člá11ku o inflač11í přirážkt1 podle míry i11flace za
předcházejicí kalendář11í rok, oficiálně vyl1láše11é přísluš11ým stát11ím orgát1en1 a to za

pod111ínky, že došlo ke zvýšení ce11 11ebo 11ákladů přímo ovliviíuj ících výši dohodnutél10
nájem11él10.

3. Do člá11ku 6 se dopl1'ít1je 11ový odstavec 6. 7. v tomto z11ě11 í: ,,Nájemce soL1h lasí
s posl<yt11t1tín1 (1daj ů ti vedených u jel10 osoby v zál1 laví této smlouvy a dále tí1nto dává na
dobu trvání jel10 11áje11111íJ10 po111ěrt1 k před111ětI1ému 11ebytovén1u prostoru a poté do doby
uhrazení veškerých dltLhů nájemce vůči pro11aj ítnatel i výslovný soul1Jas k to1nt1, aby
pro11ají111atel osob11í údaje r1ájemce ttvedené v této s1nlot1vě použil:

• pro účely vytvoře11í sez11amt1 náje111ců I< ul<ládá11í na r1osiče inforn1ací evidování
a t1cl1ovává11 í na nich, pot1žívá11 í I< vyl1otoven í píse1n11ýcl1 výtisků, 11ovýcl1 nájemJ1 ícl1
s111luv, evidenčnícl1 listů, vyúčtování služeb, a k pozdější likvidaci těcl1to osob11ícl1
údaji'.1,

• v případě prodlení 11ájemce s ul1raze11í1n splatnél10 dlul1u sou,,isejícího s nájn1en1

nebytovél10 prostoru v11či pronajímateli pro (,čely vymáhání těchto pohledávek
l< L1l<ládá11 í 11a 11osiče infor111ací, evidování a ucl1ovávání na 11icl1, poL1žívání
k vyl1otovení písemných výtisl<i'.t upo1ní11ek, žalob a pro sdělování údajů třetín1
osobá111 při zj išt'ování 1najetkt1 r1ájemce.

4. Ostatní ujednání nájen111í smlot1vy se 11en1ění.

Závěrečné ustanovení 

1. Tento dodatek je vyl1otove11 ve dvou výtiscícl1, 11abývá plat11osti a (1či11nosti dnem jeho
podpisu obě111a s1nlt1v11ín1i stra11ami. Každé s111 lt1vní stra11ě 11áleží jedno vyl1otove11í
dodatkt1.

2. Obě smlL1v11í stra11y si te11to dodatek I< náje11111í s111louvě dobře přečetly, sez11ámily se
s jet10 obsahe1n a prol1lašuj í , že je projeve1n jej icl1 váž11é, svobod11é, určité a srozumitelné
vč1 le, je t1zavřen v souladu se zásadou dobrýcl1 1nravů, 11ebyl uzavře11 v rozporu se
zákone111, zákon .neobcl1ází, ne11í uzavřen a11i v tísni, za nápadně nevýJ1odnýcl1 pod1nínek,
což stvrz11jí svýr11i podpisy.

Pronajímatel 

MUDr. Leoš Vyso 
ředitel Městské nerno

v Liton1ěřicícl1 
IC 

MĚSTSKÁ NEMOCNICE 

V LITOMĚŘtCiCH 
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