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Dodatek t. 1 ke smlouvě 

o um/stěn/ velkoplo§ného reklamnlho panelu ze dne 16. řljna 2000 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Dopravni podnik města české Budějovice, a. s. 
Novohradská 738/40, 370 33 české Budějovice 

a 

zast.:••• redsedou redstavenstva a reditelem a.s. 
Bank. spojeni: 
IČO: 25166115 
DIČ: 077-25166115 
společnost zapsána v OR vedeném KS vč. Budějovicích (oddíl B, vložka 868) 
(dále jen pronajimatel) na straně jedné 

1.2. euroAWK s.r.o. 
Maltézské nám. 7, 118 00 Praha 1 

zast.: p. ■■■■■ljednatelem společnosti 
Bank. spojení: č.ú.: 
IČO: 43965717 
DIČ: 001-4395717 
společnost zapsána v OR vedeném KS v Praze (oddll C., vložka 26015) 
(dále jen nájemce) na straně druhé 

A- ?t I/ M�J 

ve smyslu čl. VIII. bodu 1 výše uvedené smlouvy uzavlrajl smluvnl strany dodatek č. 1., kterým se tato 
smlouva upravuje v následujících bodech: 

IV. 
Platební podmínky - se upravují takto: 

bod IV. 1. - Vypou�tf se původnl znénf tohoto bodu a nahrazuie se takto: 

IV.1. Nájemce je povinen uhradit cenu za pronájem dle článku Ill. této smlouvy ve dvou rovných splátkách 
na základě faktur vystavených pronajimatelem, které budou mlt všechny náležitosti daňového dokladu, s 
dobou splatnosti do čtrnácti dnů od data vystaveni faktury na účet pronajímatele. 

bod VII. 1. - Vypou$tf se původní znénf tohoto bodu a nahrazuie se takto: 

-va se uilil 
Smluvnl strany se dohodly na automatickém prodlužován! trvání této smlouvy vždy o jeden rok, jestliže 3 
měslce pred ukončenim smluvnlho obdobi dle bodu Vll.1. jedna ze smluvnlch stran nebude plsemně trvat 
na jejlm ukončeni. 

Ostatnl ustanoveni výše uvedené smlouvy zůstávajl beze změny. 

Dodatek č. 1 je nedílnou součásti výše uvedené smlouvy a je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 
obdrž! pronajimatel a 1 nájemce. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a účinnosti dnem 4. prosince 2001. 

V Ceských Budějovicich dne 28. listopadu 2001 

Dom 
čes. 

za pronajíma 

Cl.S. 

C: 
ce 




