
Dodatek č . 1

k nájemní smIouvě ze dne 10.12,2020

Ní ž e podepsani ú č astní ci a, to

Obec Babylon

se sí dlem: Babylon 27,344 01 Domaž lice

lC:  00572551

zastoupená: Pavlem Bambáskem, starostou obce

jako ,,pronají matel" na straně jedné

a

Michalobdrž álek
lČ :  07357150

se sidlem 

kontaktní  ú daje:  tel:

email:  

jako,,nájemce" na straně druhé

uzavřeli dne 10"'12.2020 nájemní  smlouvu (dále jen,,Smlouva"), kterou pronají matel přenechal nájemci do už í vání

č ást budovy č ,p.132,jež  je souč ástí  pozemku stavební  parcely parc.č . 292 v katastrální m ú zemí obce Babylon.

l.

Smluvní  strany se dohodly na ú pravě Smlouvy tak, ž e v plné m rozsahu ruš í  č l, lV odst. 2 Smlouvy a v plné m rozsahu
jej nahrazují takto:

2) Nájemné  za už í vání  předmětné ho pozemku č iní  1 000,- Kč  za kalendářní  rok. Nájemce je povinen platit toto

nájemné  předem vž dy k 3í . lednu pří sluš né ho kalendářní ho roku, a to bezhotovostně na ú č et pronají matele

vedený u peněž ní ho ú stavu Č eská spořitelna č . 0762082399/0800.

1.

2,

3.

4,

ll,

Ostatní  ustanoveni smlouvy zů stávají  beze změny,

Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně vš ech

pří padných osobní ch ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových stránkách obce

Babylon a to vč etně pří padných pří loh a dodatků , Smluvní  strany prohlaš ují , ž e skuteč nosti uvedené  v té to

smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu § 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich

už ití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli da| š í ch podminek.

Tento dodatek nabývá platnosti a ú č innosti okamž ikem podpisu,

Smluvní  strany shodně prohlaš ují , ž e si tento dodatek před jeho podpisem přeč etly a ž e byl uzavřen po

vzájemné m projednání  podle jejich pravé  a svobodné  vů le, což  stvrzují  svými podpisy.

5. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotovení ch,znichž kaž dáze smluvní ch stran obdrž í  po jednom,

V Babylonu dne 

Pronají matel:

V Babylonu dne,

pavel Bambásek

starosta obce

Michal obdrž álek


