
DODATEK Č. 5 

SMLOUVY o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv 

a povinností vlastníka, 
 

který uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen občanský 

zákoník) tyto smluvní strany: 

 

Statutární město Olomouc,  

Sídlo:   Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc 

Zastoupené:  náměstkem primátora RNDr. Ladislavem Šnevajsem 

IČ:   00 29 93 08 

DIČ:   CZ00299308 

Bank. spojení:  27-1801731369/0800 

 

na straně jedné (dále jen vlastník) 

     

a 

 

Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 

Sídlo: Školní 202/2, 779 00 Olomouc  

Zastoupené: předsedou představenstva Antonínem Krčkem a místopředsedkyní 

představenstva Ing. Annou Taclovou 

IČ:   258 98 736 

DIČ:   CZ25898736 

Bank. spojení:  27-4230500287/0100 

 

na straně druhé (dále jen správce) 

  

 

I. 

 

Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu 

dalších práv a povinností vlastníka ze dne 10. 4. 2002, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 

2010, Dodatku č. 2 ze dne 15. 11. 2011, Dodatku č. 3 ze dne 13. 4. 2012 a Dodatku č. 4 ze 

dne 20. 7. 2016 (dále jen „SMLOUVA“) tak, jak je dále uvedeno. 

 

II. 

 

Tímto dodatkem se doplňuje Příloha č. 2a v rozsahu nadstandartní správy dle čl. 6 odst. 2) 

SMLOUVY v činnostech provozního oddělení následovně: 

 

33. Příprava převzetí správy sportovních zařízení (Androva stadionu, Zimního 

stadionu). 

 

Dále se doplňuje Příloha č. 2a v rozsahu nadstandartní správy dle čl. 6 odst. 2) SMLOUVY 

v činnostech oddělení nebytových prostor následovně: 

 

8.  Výpovědi z nájmu nebytových prostor a pozemků a uzavírání dohod o skončení 

nájmu nebytových prostor a pozemků. 



III. 

 

Dále se tímto dodatkem v návaznosti na rozšíření rozsahu nadstandartní správy mění Příloha             

č. 3 ze dne 3. 1. 2018 ve výši odměny za nadstandartní správu pro rok 2018.  

 

 

IV. 

 

Dnem účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně Přílohy č. 2a a Přílohy č. 3 ze dne 

3.1.2018.  

Přiloha č. 2a a Příloha č. 3 v novém znění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.  

Ostatní ujednání SMLOUVY se nemění a zůstávají v platnosti. 

Statutární město Olomouc potvrzuje, že toto právní jednání bylo schváleno Radou města 

Olomouce dne 14.8.2018. 

 

 

V. 

 

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

dvě vyhotovení.  

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv.  

 

 

 

V Olomouci dne 21.8.2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statutární město Olomouc 

zastoupené náměstkem primátora 

RNDr. Ladislavem Šnevajsem 

 

Správa nemovitostí Olomouc, a.s. 

 zast. předsedou představenstva  

Antonínem Krčkem 

 

 

 

 

a místopředsedkyní představenstva  

Ing. Annou Taclovou 


