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DDOODDAATTEEKK  čč..  11  
Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000052, uzavřené dne 6.10.2006 

 
Pronajímatel Město Litoměřice 
sídlo: Mírové náměstí 15/7 ,412 01 Litoměřice 
zastoupené:  místostarostou Mgr. Karlem Krejzou 
IČO: 00263958 
DIČO:  CZ00263958 
kontaktní údaje: OSNMM, XXXXX, tel. XXXXX  
 

a 
Nájemce: Český kynologický svaz ZKO Litoměřice pod Radobýlem - 680 
sídlo: Litoměřická 18, 411 41 Žitenice  
zastoupený:  Renatou Tlapákovou, předsedkyní výboru 
IČO: 75037181 
kontaktní údaje: XXXXX, tel. XXXXX 
 

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“) 

1. Na základě čl. IX. odst. 1. Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000052, uzavřené dne 6.10.2006, s předmětem nájmu 
nemovitých věcí, pozemků parc. č. 5156/4, 5166/5, 5167, 5168/1, 5173/7 o celkové výměře cca 4 490 m2 v k.ú. Litoměřic se 
smluvní strany dohodly na úpravě, spočívající ve změně doby nájmu, která se tímto dodatkem mění na dobu určitou 
do 31.12.2033. 

2. Hodnota (evidenční) pronajatých nemovitých věcí, uvedených v předchozím odstavci je 548. 614,59 Kč. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000052, uzavřené dne 6.10.2006 zůstávají beze změn a v platnosti. 

4. Záměr úpravy Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000052, uzavřené dne 6.10.2006, uvedený v tomto Dodatku č. 1 byl 
projednán a schválen v 9. Radě města Litoměřice dne 24.5.2018 pod č. usn. 342/9/2018.  

5. Záměr úpravy Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000052, ze dne 6.10.2006, byl zveřejněn na úřední desce města od 
31.5.2018 - 18.6.2018. 

6. Úprava Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000052, ze dne 6.10.2006, spočívající ve změně doby pronájmu, byla 
projednána a schválena v 11. Radě města Litoměřice dne 19.6.2018, pod č. usn. 428/11/2018. 

7. Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost 
tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 

8. Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto 
vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které 
se neuveřejňují. 

9. Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi sebou před uzavřením 
této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

10. Smluvní strany prohlašují, že se zněním Dodatku č. 1 souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

11. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž pronajímatel a nájemce po oboustranném podpisu obdrží po jednom 
vyhotovení. 

V Litoměřicích, dne:________________   V Litoměřicích, dne: _____________ 

_________________________    _________________________ 
 Město Litoměřice      Český kynologický svaz ZKO Litoměřice pod Radobýlem - 680 

zastoupené místostarostou    zastoupený 
Mgr. Karlem Krejzou  předsedkyní výboru Renatou Tlapákovou 
(pronajímatel)      (nájemce) 
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Zákres v KM 
 

 
 

 

 


