
Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě ze dne 29.06.2018

Niže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Město Domažlice, se sídlem náměstí Miru 1, 344 01 Domažlice, lČ 00253316, zastoupené
starostou
na straně jedné jako pronaj/mate/ (dále jen "pronajímatel")

a

Obec Babylon, se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, lČ 00572551, zastoupená starostou Pavlem
Bambáskem
na straně druhé jako nájemce (dále jen "nájemce")

tento

dodatek Č. 1
k nájemnIsmlouvě ze dne 29.06.2018

Úvodní ustanovení
SmluvM strany uzavřely dne 29.06.2018 nájemní smlouvu na pronájem část' pozemku p. č 6/4
v k. ú. Babylon za účelem provozováni rekreační činnosti (dále jen "Smlouva").

U

Předmět dodatku
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají, že se předmět nájmu rozšiřuje o další část pozemku
p. č. 6/4 v katastrálním území Babylon, a to část o výměře 270 m2, která bude užívána za účelem
provozováni rekreační čin nosti.
PřIlohou č. 1 tohoto dodatku je kopie situačního plánku se zakreslením celého předmětu nájmu
účinného ode dne uzavřenítohoto dodatku.

V souvislosti se změnou (rozšířenkn) předmětu nájmu sjednaly smluvní strany i změnu výše
nájemného za kalendářní rok, které se s účinností ode dne uzavření tohoto dodatku mění a Činí
5.600 KČ/rok.

Dále smluvní strany tímto dodatkem sjednávají prodlouženI terminu stanoveného v článku lV.
odst. 6 Smlouvy do 31.03.2019.

III.
Závěrečná ustanoveni

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, se nemění a zůstávají
nadále v účinnosti.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom

vyhotovení.



Y
4. Tento dodatek je projevem pravé, svobodné a vážně míněné vůle jeho účastníků, byl uzavřen

nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojuji účastnici
prostřednictvím svých statutárních zástupců své vlastnoručnI podpisy.

Příloha Č. l: kopie situačního plánku se zakreslením předmětu nájmu.

Domaž ice j ' "01- 2019

pronajImatel
Město Domažlice

starosta

. .r..j

nájemce 6BEC

Obec Babylon
)

Pavel Bambásek, starosta /'/

\

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, tímto potvrzuje, že
u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem
č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými předpisy stanovené podmínky ve formě
předchozího zveřejnění, schváleni či odsouhlasenI příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro
platnost tohoto právního jednání.
Záměr města pronajmout část pozemku a uzavřít dodatek k nájemní smlouvě byl zveřejněn na úřední desce
Městského úřadu Domažlice v době od 30.11.2018 do 10.01.2019; v téže době byl rovněž zveřejněn
způsobem umožňujícIm dálkový přístup na internetové stránce města www.domazlice.eu (v rubrice "úřední
deska").
Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.06.2018 bylo schváleno usnesením rady města č. 156 ze
dne 08.01.2019.
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