
Dodatek ě. 1

ke Smlouvě o umístění zařízení elektronických k o

ze dne 17.9.2015

uzavřené podle § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických kom

Smluvní strany

Zrnko, o. s.

se sídlem Táborská 3144/38a, 61500 Brno, Česká republika,

IČ: 26995271, DIČ: CZ26995271,

spisová značka L 11069 vedená u Krajského soudu v Brně,

oprávněné k provozování elektronických komunikací podle zákona číslo 127/2005 Sb.
o elektronických komunikacích v platném znění (dále jen „zákon“) n. základě Osvědčení č. 123
Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „Úřad“),

bankovní spojení:

zastoupení: Mgr. Otakar Lávička, jednatel

dále jen jako „provozovatel“ na straně jedné,

a

Statutární město Brno, Mě«*«ka Sást Jrno-sever

zastoupená Mgr. Martinem Malei kem, starostou MČ Bmo-sever

k podpisu pověřen Ing. Rostislav Hakl, místostarosta

se sídlem: Brati lavsl á 70, 601 47 Bmo,

IČO: 44992.85

dále jen jako „vlastník“ na straně druhé,

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek k Smlouvě o umístění zařízení elektronických
komunikací (dále jen „smlouva“).

Strana 1 (celkem 2)



1. Předmět

1.1. Tento dodatek upravuje smlouvu uzavřenou mezi smluvními stranami dne 17.9.2015,
schválenou usnesením 7/12. schůze Rady městské části Bmo-sever konané dne 3.9.2015

1.2. Tímto dodatkem se mění znění článku 1. odst. 1.1 smlouvy takto:

„Nemovitostí“ se rozumí dotčené bytové domy na těchto adresách:

- Přadlácká 640/8, 641/10, 642/10a, 602 00 Brno - Zábrdovice,

- Francouzská 632/90, 574/92, 602 00 Brno - Zábrdovice,

- Spolková 286/3, 302/15, 602 00 Brno - Zábrdovice,

- Hvězdová 304/6, 774/14, 284/18, 312/20, 314/22, 602 00 Brno - Zábrd >vi :e.

1.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

1.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

1.5. Tento dodatek by schválen usnesením 7/29. schůze Rady městské části Bmo-sever
konané dne 19.5.2016.

2. Podpisy smluvních stran

2.1. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, porozuměly jeho obsahu, s dodatkem
souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne - 2. 06. 2016

Za provozovatele: Za vlastníka:
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