
Dodatek č . 1

k nájemní  smlouvě uzavřené  dne 9.6.2021

Ní ž e podepsaní  ú č astní ci, a to

Obec Babylon
se sí dlem obecní ho ú řadu na adrese Babylon 27,

lČ  0057255,1,

zastoupená starostou panem Pavlem Bambáskem

dále jen,,pronají matel",

d

VlLLA GAMES SECOND s,r.o,

se sí dlem

lČ  03624501

zapsaná v obchodní m rejstří ku u Krajské ho soudu v pod sp.zn. 30490

zastoupená jednatelem společ nosti panem 

dále jen ,,nájemce",

uzavřeli 9,6,2021 nájemní  ,mlouuu, její mž  předmětem byl pronájem tehdy vymezených pozemkŮ -
pozemkových parcel parcelní  č ,24114, ostatní  plocha, o výměře 1 216 mza24120, ostatní  plocha, o výměře 32

mzv katastrální m ú zemí  Babylon (dále jen ,,předmětná nájemní smlouva"),

!.

Speclfi kace nemovitostí

S ohledem na to, ž e v mezidobí  doš lo ke slouč ení  uvedených pozemků , dohodli se smluvni strany na tom,

ž e nahrazují  text předmětné  nájemni smlouvy uvedený v č l, l odst, 1, předmětné  nájemní  smlouvy tí mto textem:

1, Pronají matel je vlastní kem pozemku- pozemkové  parcely par,č . 24/14, ostatní  plocha, o výměře 1 248 mz

v katastrální m ú zemí  Babylon, Tato skuteč nost je zapsána v katastru nemovitostí  u Katastrální ho ú řadu pro

Plzeňský kraj, Katastrální  pracoviš tě Domaž lice na listu vlastnictví  č , 1 pro obec a katastrální  ú zemí  Babylon,

ll.

Smluvní  strany ve spojitosti s uvedenou změnou dále narhazují  text předmětné  nájemní  smlouvy uvedený v č l. l

odst, 1, předmětné  nájemní  smlouvy tí mto textem:

2, Pronají matel za podmí nek " stanovených touto smlouvou přenechává pozemek uvedený

v odstavci 1 (dále jen ,,předmětný pozemek")k doč asné mu už í vání  nájemcL

l!I .

Smluvní  strany dále ve spojitosti s uvedenou změnou uvádějí , ž e kde jsou v předmětné  nájemni smlouvě

zmí něny ,,předmětné  pozemky" má se nově na mysli ,,předmětný pozemek" ve smyslu dodatkem nově

upravené ho č l l, odst, 1 a 2 předmětné  nájemní  smlouvy,

tV.

Splatnost nájemné ho

Smluvní  strany se dohodly na změně č l, ll odst, 2 předmětné  nájemní  smlouvy, jehož  doavadní  text

se nahrazuje textem:

2. Nájemce je povinen platit výš e uvedené  roč ní  nájemné  předem, a to vž dy nejpozději do 28, ú nora pří sluš né ho

kalendářní ho roku,



V.

lnflaění dolož ka

Smluvní  strany se dále dohodly na doplnění  č l. ll předmětné  nájemní smlouvy o nově upravený odst, 4:

4, Pronají matel mů ž e kaž doroč ně s ú č inností  na období  od 1, ledna upravit výš i nájemné ho
v závislosti na rů stu spotřebitelských cen v předchozí m kalendářní m roce. Výš e nájemné ho
se v takové m pří padě upraví  podle následují cí ho vzorce:

Nr, t)= Ntx(1 + l/100)
kde:
N6*  je výš e nájemné ho v běž né m kalendářní m roce,
Ní  je výš e nájemné ho v předchozí m kalendářní m roce,
lt je prů měrný roč ní  index spotřebitelských cen za předchozí  kalendářní  rok

zveřejněný Č eským statistickým ú řadem a vyjádřený v procentech,

Takto upravenou výš i nájemné ho pronají matel uplatňuje pí semným oznámení m nájemci,
Pí semné  oznámení  musí  být nájemci doruč eno nejpozději sedm kalendářní ch dnů  před
splatrlostí  navýš ené ho nájemné ho, Nájemce se zavazuje takto stanovené  nájemné  hradit,
V pří padě ž e pronají matel navýš ení  nájemné ho neprovede v dané m roce, mů ž e při dalš í m
navýš ení  nájemné ho použ í t kumulovanou mí ru inflace za dobu od poslední ho navýš ení .

1.

2,

Vl.

závěreč né  ustanovení

Ostatní  ustanovení  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 dalš í ch podmí nek,

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.

3.

4,

5, Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotovení ch , z nichž kaž dá ze smluvní ch stran obdrž í  po jednom,
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