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DODATEK č. 1 

k nájemní smlouvě na pronájem částí budovy č.p. 895 v Mnichově Hradišti, ul. Studentská, 

uzavřené dne 17.3.2018 

 

Město Mnichovo Hradiště 

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, Mnichovo Hradiště, PSČ 295 21 

IČ: 00238309 

DIČ: CZ00238309 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 2545800277/0100 

zastoupené starostou Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D. 

(dále jen „Pronajímatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

se sídlem: Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3  

IČ: 04084063 

DIČ: CZ04084063 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20623 

na základě pověření za společnost jedná Ing. Pavel Prokeš  

 (dále jen „Nájemce“) na straně druhé 

 

a 
 

Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá Boleslav 

se sídlem Mnichovo Hradiště, Studentská 895, PSČ 295 01 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 645 

IČ: 70989028 

DIČ: není plátcem DPH 

zastoupena ředitelem Mgr. Vladimírem Čermákem 

(vedlejší účastník) 

 

 

 

I. 

1.     Text článku VII. Nájemné a úhrada za služby, odst. 2., předmětné smlouvy se mění a 

zní nově takto: 

 „2.  V nájemném není zahrnuta úhrada za poskytování elektrické energie. Hodnota 

spotřebované elektrické energie dle skutečného odběru odečteného na instalovaném 

elektroměru Nájemce, bude Nájemci přeúčtována pololetně vždy k poslednímu dni 

příslušného kalendářního pololetí.  Výsledná cena je bez zisku. Nájemce bude 

hradit náklady na odebranou elektrickou energii na základě účetního dokladu 

vystaveného Základní školou Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá 

Boleslav, se sídlem Mnichovo Hradiště, Studentská 895, PSČ 295 01, IČ: 

70989028, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl Pr, 

vložka 645. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení účetního dokladu 

Nájemci a faktury budou zasílány na adresu sídla Nájemce.  
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2.    Text článku VII. Nájemné a úhrada za služby, odst. 3., předmětné smlouvy se mění a 

zní nově takto: 

         „3.  Nájemné bude hrazeno Nájemcem, čtvrtletně, a to na základě faktur – daňových  

dokladů, které Pronajímatel vystaví a zašle v následující výši: 

             nájemné          35 000,00 Kč + DPH. 

 

 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení předmětné smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze 

změny. 

2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Nájemní smlouvy ze dne 17.3.2018. 

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní 

strany prohlašují, že podle tohoto dodatku č. 1 postupují od 1.7.2018, tedy jejich 

vzájemný vztah se v době od 1.7.2018 do nabytí platnosti tohoto dodatku č. 1 řídil 

stejnými právy a  povinnostmi, jako jsou  práva a  povinnosti uvedená v tomto dodatku 

č. 1. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a 

svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují 

svými vlastnoručními podpisy. 

5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

Doložka 

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/ v platném znění: 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo projednáno a odsouhlaseno usnesením Rady města č.329 

ze dne 23.07.2018. 

 

 

V Mnichově Hradišti dne:                                              V Praze dne:   

Za Pronajímatele:                                                            Za Nájemce:  

Město Mnichovo Hradiště                                            Česká telekomunikační   

                                                                              infrastruktura a.s. 

 

 

 

...........................................………                                 ..........................................……   

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                                         Ing. Pavel Prokeš 

starosta                                                                            senior specialista pro nemovitosti 

                                                                                        na základě pověření 

 

 

…………………………………….. 

Mgr. Vladimír Čermák 

ředitel 

Základní škola Mnichovo Hradiště, 

Studentská 895, okres Mnichovo Hradiště   


