
 

 

 
Dodatek  č. 1 (č. 7218034907/1) 

(dále jen „Dodatek) 
 

ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 7218034907 ze dne 27. 11. 2018 (dále jen 
„Smlouva“), který dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 
 

A. 
                                                               Smluvní strany: 

 
Statutární město Brno 
Dominikánské nám.196/1, 602 00 Brno 
IČO: 449 92 785 
zastoupené JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 111158222/0800  
k podpisu Dodatku pověřen PaedDr. Jan Polák, CSc.  
vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu města Brna 
dále jen "Pronajímatel" 

a 
 
Jan Doupovec   
Molákova 6, 628 00 Brno 
IČO: 61432270 

              dále jen „Nájemce“ 
 
 
 
 

B. 
Předmět Dodatku  

     Smluvní strany tohoto Dodatku se dohodly, že Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 
7218034907 ze dne 27.11.2018 se po jejich vzájemné dohodě mění takto: 

 
V článku 4. Nájemné a způsob jeho tvorby, první věta odst. 4.1. nově zní: 
  

4.1.   Smluvní strany sjednávají od 1. 1. 2021 nájemné za předmět nájmu ve výši 100,00 Kč (slovy: 
jedno sto korun českých) bez DPH za 1 (slovy: jeden) měsíc trvání nájmu. 

          
 
 

 
C. 

Závěrečná ustanovení 
 

1.  Ostatní ujednání sjednaná Smlouvou zůstávají beze změny. 

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží pronajímatel a 1 
nájemce. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

4. Strany prohlašují, že Dodatek byl po dosažení dohody o celém jeho obsahu uzavřen na základě 
jejich pravé, svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, že nebyl uzavřen v tísni, ani v omylu, 
ani za nápadně nevýhodných podmínek; Strany také prohlašují, že si Dodatek přečetly a jeho 
určitému a srozumitelnému obsahu plně porozuměly. Strany také prohlašují, že Dodatek obsahuje 
veškerá ujednání stran, týkající se předmětu Dodatku a v souvislosti s Dodatkem neujednaly žádná 
další a/nebo vedlejší ujednání, a to ani písemně, ani jinou formou. Na důkaz toho všeho připojily 
své vlastnoruční podpisy a každá strana si po podpisu převzala své vyhotovení Dodatku. 



 

 

 

Doložka:  

Zámět pronájmu byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem. 

Dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/121 konané dne 9.12. 2020. 

 

 

 

V Brně dne 11.12.2020                                                      V Brně dne 20.12.2020 

      

      Za pronajímatele:            Za nájemce: 

 

 

 

 

_____________________________   ________________________________ 
       PaedDr. Jan Polák, CSc.                                                    Jan Doupovec 
     vedoucí Odboru sociální péče  
       Magistrátu města Brna                                            


