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DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

Smluvní strany: 

1) Východočeské divadlo Pardubice 
příspěvková organizace – Zřizovatel Statutární město Pardubice 

se sídlem: Zelené předměstí, U Divadla 50, 531 62 Pardubice  

IČO: 00088358, DIČ: CZ00088358 

Zastoupené: Mgr. Petrem Dohnalem, ředitelem 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice, č. ú. XXXXXXXX 

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu Pr, 

vložce 1014 

 

jako pronajímatel na straně jedné (dále jen „Pronajímatel“) 

 

a 

 

2) Pardubický pivovar, a.s. 

se sídlem: Palackého třída 250, 530 33 Pardubice 

IČO: 47468556, DIČ: CZ47468556 

Zastoupený: Ing. Leošem Kvapilem, předsedou představenstva 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, 

vložce 890 

 

jako nájemce na straně druhé (dále jen „Nájemce“) 

 

 
se dnešního dne, měsíce a roku dohodly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem 

a v souvislosti s nájemní smlouvou nebytových prostor ze dne 23. srpna 2018 na uzavření tohoto  

 

dodatku Smlouvy o poskytování služeb. 

 

I. 

Předmět dodatku smlouvy 

 

1.1 Předmětem smlouvy je zapůjčení movitých věcí pro vybavení Divadelního klubu. 

 

1.2 Pronajímatel zapůjčuje nájemci toto vybavení: 

a) Myčka skla Silanos S030 PDPS s čerpadlem 

b) Sporák celoelektrický ST 4 s troubou 

c) Kontaktní gril HE 2 dvojitý vrch rýha – spodní plocha hladká 

d) Mrazák Zanussi ZFU428MW. 

 

II. 

Cena za zapůjčení movitých věcí 
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2.1 Za zapůjčení movitých věcí zaplatí nájemce pronajímateli smluvní cenu 834,- Kč/měsíc, 

a to za měsíce leden až červen a září až prosinec, tedy celkem 10 splátek za rok. K ceně 

bude připočtena platná DPH. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

 

3.1 Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou, a jeho platnost je shodná se smlouvou o 

poskytování služeb uzavíranou mezi pronajímatelem a nájemcem. Při ukončení 

platnosti smlouvy o poskytování služeb, ukončí se i platnost tohoto dodatku. 
 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem 1. 9. 2018. 

 

3.3 Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a na základě jejich svobodné a 

vážné vůle bez jakékoliv tísně s podmínkami dodatku souhlasí. 

 

 

 

 

 V Pardubicích dne 28.8.2018 

 

 

 

 

 

 _______________________ ____________________ 

  Mgr. Petr Dohnal Ing. Leoš Kvapil 

  za pronajímatele za nájemce 
 


