Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zveřejňuje majetkový odbor
záměr změny Nájemní smlouvy č. 33/NP/11 uzavřenou dne 22. 06. 2011, který projednala a schválila
Rada města České Velenice.

Rada města České Velenice na svém 78. zasedání dne 28. 04. 2021 schválila
záměr změny Nájemní smlouvy č. 33/NP/11 (u nájemce vedená pod kódem
JH9234), uzavřenou dne 22. 06. 2011. Nebytový prostor je v budově bez č. p.,
která je součástí pozemku p. č. 1217/2 v obci a k. ú. České Velenice (usnesení
č. 908).
Předmětný nebytový prostor je bez č. p. v ul. Sídliště na Sadech na pozemku 1217/2 v obci a
k. ú. České Velenice.
Změna smlouvy:
- změna článku II. – Doba užívání: Nájem se sjednává na dobu určitou, a to do 30. 06. 2026.
V ostatních podstatných ujednáních zůstává smlouva nedotčena.
Výše uvedená změna Smlouvy o nájmu bude účinná ode dne podpisu příslušného dodatku oběma
smluvními stranami.
Výtah z usnesení:
Rada města souhlasí se záměrem změny nájemní smlouvy č. 33/NP/2011 ze dne 22. 06. 2011, uzavřené
mezi městem České Velenice jako pronajímatelem a společností Telefonica Czech Republic a. s. (dle
dodatku č. 1 uvedené smlouvy s firmou Cetin a.s., na níž přešla práva a povinnosti po rozdělení
společnosti O2 Czech Republic a.s.), se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO:
04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupené Ing. Pavlem Prokešem jako nájemcem na nebytový prostor
v budově bez č. p., která je součástí pozemku p. č. 1217/2 v obci a k. ú. České Velenice pro umístění
nájemcovy technologie, a to Dodatkem č. 2, kterým se mění článek II. – Doba užívání: Nájem se
sjednává na dobu určitou, a to do 30. 06. 2026. V ostatních podstatných ujednáních zůstává smlouva
nedotčena. Výše uvedená změna Smlouvy o nájmu bude účinná ode dne podpisu příslušného dodatku
oběma smluvními stranami.
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