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Dodatek č. 1 
k nájemní smlouvě č.j.: NS-01112 ze dne 8. února 2012 

který uzavřeli 

na straně jedné : město Svitavy 

a 

IČ: 00277444, DIČ: CZ00277444 
se sídlem Svitavy, Předměstí, T. G. Masaryka 5/35, PSČ 568 02 
zastoupené starostou Mgr. Davidem Šimkem 
-dále jen pronajímatel-

na straně druhé : Bc. David Středa 
IČ: 76271081 
místo podnikání: Pod Brankou 1841, 547 Ol Náchod 
podnikající na záldadě živnostenského oprávnění vydaného Městským 
úřadem Náchod odborem obecní živnostenský úřad 
pod č.j.: 12/222886/F-57 ze dne 12.01.2012 
a 
Cengiz Tiire 
bytem Mohelno 447,675 75 Mohelno 
-dále jen nájemce-

Město Svitavy jako pronajímatel uzavřelo dne 8. února 2012 Nájemní smlouvu č.j . : NS-
01 /12 s Bc. Davidem Středou a Cengiz TUre, jako nájemcem ohledně nájmu nebytového 
prostoru nacházejícího se v přízemí domu č.p. 106 části obce Město, obci Svitavy a 
katastrálním území Svitavy-město (dále jen "Smlouva"). 

Pronajímatel a nájemce se dohodli na změně Smlouvy tak, že se stávající znění článku IV. 
odst. 4 se mění takto: 

Smluvní strany se dohodly, že po dobu rekonstrukce nebytového prostoru, tj. do 
31. května 2012, nebude nájemce hradit nájemné. Dále se dohodly na tom, že v případě 
zkrácení doby relwnstrukce nebytového prostoru je nájemce povinen hradit nájemné 
ode dne následujícího po zahájení provozu. 

Ostat1ú ujednání Smlouvy zústávají beze změn. 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich. 

Doložka dle§ 41 zálcona č . 128/2000 Sb., v platném znění: 
Uzavření dodatku č. 1 Nájemní smlouvy ze dne 8. února 2012 schválila Rada města Svitavy 
dne 14. května 2012. 
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