
DODATEK č. 33 

k nájemní smlouvě ze dne 12.08.1998 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

Město Rýmařov, IČO 00296317, DIČ (200296317, 
se sídlem Rýmařov, 795 01, náměstí Míru 230/1, 
zastoupené Ing. Petrem Kloudou, starostou, 
bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 19-1421771/0100, 

(dále jen pronajímatel) 

a 

SPOJENÉ LESY s.r.o., IČO 47674156, DIČ (247674156, 
se sídlem Rýmařov, 795 01, Palackého 1178/11, 
zastoupená Ing. Janem Rapouchem, jednatelem, 
bankovní spojení: KB, a.s., číslo účtu: 15700771/0100, 

(dále jen nájemce) 

I. 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 12.08.1998 Nájemní smlouvu, ve znění pozdějších dodatků, 
na základě které užívá nájemce nemovité věci - lesní i nelesní pozemky ve vlastnictví 
pronajímatele, za účelem správy lesního hospodářství (dále jen „Smlouva"). 

li. 

Předmět dodatku 

Tímto Dodatkem č. 33 dochází k zúžení předmětu nájmu dle čl. li. Smlouvy, ve znenr 
pozdějších dodatků, o pozemek parc. č. 344, 349/4, 1022, k.ú. Nová Ves u Rýmařova, 
pozemek parc. č. 412/1, 418/1, k.ú. Edrovice, pozemek parc. č. 258, 259, 316/16, 316/17, 
318/1, 341/8, 365/2, 366/2, 368, 378/2, k.ú. Ondřejov u Rýmařova, a to k 28.02.2018, 
z důvodu převodu vlastnictví na Lesy České republiky, s.p. 

Ill. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento 
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dodatek zveřejní pronajímatel v registru smluv bez zbytečného odkladu po podpisu 
tohoto dodatku oběma smluvními stranami. 

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Rýmařova dne 19.02.2018 
přijetím usnesení č. 4539/91/18. 

5. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nich každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jsou 
seznámeny s veškerými ustanoveními a těmto ustanovením rozumí. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

V Rýmařově, dne .... .?.~:J(}~.W .. 

pronajímatel 

Ing. Petr KLOUDA 
starosta 

Psdack.~, ·,< · 
\(~\·. j /.:; /:', 

........•.•.......•...........•............ )~~l,,,;,ti/i·t'. 
nájemce 

Ing. Jan RAPOUCH 
jednatel 
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