
pronajímatel: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. 
 se sídlem Mladá Boleslav, Viničná 31, PSČ: 293 01 
 IČO: 281 68 151, DIČ: CZ28168151 
 zast. Ing. Jiřím Bouškou, jednatelem 

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 130151 
bankovní spojení: KB Mladá Boleslav, č.ú.: 43-329170267/0100 

a 
nájemce: CERBEROS s.r.o. 
  Se sídlem Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 
  IČO: 24237744 
  zapsaná v rejstříku o.p.s. vedeném Městským soudem v Praze, C 200484 
  zastoupená Jaroslavem Polívkou, jednatelem 
   
uzavírají mezi sebou dnešního dne tento 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o nájmu reklamní plochy 

 
I. 

Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2016 Smlouvu o nájmu reklamní plochy, jejímž předmětem je nájem 
reklamní plochy na oplocení areálu Městského koupaliště na ulici Jičínská v Mladé Boleslavi, o 
rozměrech 3m x 2m a dále 4 reklamní plochy v areálu koupaliště o rozměrech 0,5 x 0,5 m (dále jen 
„Smlouva“).  

II. 
Smluvní strany konstatují, že Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění.  
Smluvní strany tímto dodatkem rozšiřují předmět smlouvy o další reklamní plochy: na oplocení 
areálu koupaliště o rozměrech 3x2m a dále v areálu letního cvičiště za Májem a v areálu Skateparku, 
obě o rozměrech 1x1m. Souhrnně se jedná o plochy: 
Areál koupaliště  4x reklamní plocha, rozměr 0,5x0,5m, cena 1000,- Kč bez DPH za měsíc 
Oplocení areálu koupaliště  2x reklamní plocha, rozměr 3x2m, cena 4000,- Kč bez DPH za měsíc 
Areál Skateparku  1x reklamní plocha, rozměr 1x1m, cena 500,- Kč bez DPH za měsíc 
Areál Za Májem   1x reklamní plocha, rozměr 1x1m, cena 500,- Kč bez DPH za měsíc 
 
Smluvní strany se dohodli na nové ceně za nájem reklamních ploch ve výši 6000,- Kč bez DPH za 
měsíc, resp. 87.120,- Kč s DPH ročně. 
 

III. 
Veškerá ujednání Smlouvy, která nebyla doplněna nebo změněna tímto dodatkem, zůstávají nadále 
v platnosti a účinnosti.   
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.7.2017. 
Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že jeho 
obsahu v celém rozsahu porozuměli a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
V Mladé Boleslavi, dne ………………………    
 
 
 
 
………………………………….     ……………………………………… 
pronajímatel      nájemce 


