Ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, zveřejňuje majetkový odbor
záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání č. 42/18/NP uzavřenou dne 20. 12. 2018,
který projednala a schválila Rada města České Velenice.

Rada města České Velenice na svém 6. zasedání dne 16. 01. 2019 schválila
záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání č. 42/18/NP,
uzavřenou dne 20. 12. 2018. Nájemní prostor sloužící k podnikání se nachází
v budově čp. 79, která je na pozemku p. č. 1711 v obci a k. ú. České Velenice
(usnesení č. 63).
Předmětný prostor sloužící k podnikání se nachází v domě č. p. 79 v ul. Tyršova v Českých
Velenicích. .
Změna smlouvy:
- změna článku I. – Předmět smlouvy – odst. 4. takto: Pronajímatel přenechá nebytové prostory do
pronájmu za podmínek sjednaných touto smlouvou k jejich užívání za účelem provozování
podnikatelské činnosti – prodejny smíšeného zboží a rychlého občerstvení a k účelu s touto smlouvou
souvisejícímu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a nájemce se zavazuje předmět nájmu
užívat výhradně k účelu, ke kterému byl touto smlouvou pronajat.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva nedotčena.
Výše uvedená změna Smlouvy o nájmu bude účinná ode dne podpisu příslušného dodatku oběma
smluvními stranami.
Výtah z usnesení:
souhlasí – nesouhlasí se záměrem změny smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 42/18/NP
ze dne 20. 12. 2018, uzavřené mezi městem České Velenice jako pronajímatelem a Kateřinou Turkovou,
IČO: 058 83 237 se sídlem Vitorazská 105, České Velenice jako nájemcem (dále i jako nájemce)
nebytového prostoru o velikosti 55 m2 v domě čp. 79 v ul. Tyršova v Českých Velenicích, který je
součástí pozemku p. č. 1711 v obci a k. ú. České Velenice a to dodatkem č. 1, kterým se změní článek I.
Předmět smlouvy – odst. 4. takto: Pronajímatel přenechá nebytové prostory do pronájmu za podmínek
sjednaných touto smlouvou k jejich užívání za účelem provozování podnikatelské činnosti – prodejny
smíšeného zboží a rychlého občerstvení a k účelu s touto smlouvou souvisejícímu v souladu s obecně
závaznými právními předpisy a nájemce se zavazuje předmět nájmu užívat výhradně k účelu, ke
kterému byl touto smlouvou pronajat.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva nedotčena. Výše uvedená změna Smlouvy o nájmu bude
účinná ode dne podpisu příslušného dodatku oběma smluvními stranami.
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