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D O D A T E K č. 1 
k nájemní smlouvě ze dne 28.11.2016 

 
 
Smluvní strany: 
 
PRONAJÍMATEL:   EKOS Řevnice, spol s r. o. 
Statutární zástupce žadatele:  Ing. David Kodym, jednatel společnosti 
Sídlo:       Na Bořích 1077, 252 30 Řevnice 
Telefon:     +420  257 720 090 
E-mail:     info.ekos@revnice.cz  
IČO:      47551828  
DIČ:      CZ47551828   
ID datové schránky    8eb3dnm 
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu:    3906427389/0800 
Společnost je registrovaná u Městského obchodního soudu Praha oddíl C vložka 22738 ze dne 
22.8.1993 
(dále jen „pronajímatel“) 
 
a 
 
NÁJEMCE:    město Řevnice   
Statutární zástupce žadatele:  Ing. Tomáš Smrčka, starosta města 
Sídlo:       nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 
Telefon:     +420  313 104 211  
E-mail:     pod@revnice.cz 
IČO:      00241636  
DIČ:      CZ00241636    
ID datové schránky    t8fbbrn   
Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:    388051399/0800 
(dále jen „nájemce“) 
 
společně též „smluvní strany“ 
 
se dohodly na změně Nájemní smlouvy o užívání části pozemku parc.č. 35659/2 v k.ú. Řevnice 
uzavřené mezi pronajímatelem a nájemcem dne 28.11.2016(dále jen „smlouva“) a uzavírají 
v souladu s článkem 7, „Závěrečné ustanovení“ odst. 7.3,  tento Dodatek č. 1 ke smlouvě (dále 
jen „dodatek“): 
 
 

1. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany konstatují, že Rozhodnutí o poskytnutí dotace nájemci na akci „Rozšíření 
Sběrného dvora Řevnice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí bylo vydáno dne 
11.8.2017. 

2. Smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku nebyl předmět nájmu 
nájemcem fakticky užíván. 

3. Smluvní strany konstatují, že ke dni podpisu tohoto dodatku nebylo pronajímatelem nájemci 
fakturováno nájemné za užívání předmětu nájmu za období od data účinnosti smlouvy do 
data podpisu tohoto dodatku a současně smluvní strany sjednávají, že za toto období 
nebude nájemné pronajímatelem po nájemci ani v budoucnu požadováno. 

4. Mění se odstavec 5.1. článku 5 smlouvy, „Nájemné“, který nově zní takto: 
„Smluvní strany se dohodly na smluvním nájemném (vychází ze znaleckého posudku č. 
225/22/2016 ze dne 18.11.2016 vypracovaného Ing. Jaroslavem Kubátem) ve výši 8,- 
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Kč/m2/rok (bez DPH), tj. 93.304 Kč (bez DPH) za kalendářní rok (slovy: 
Devadesáttřitisíctřistačtyři korun českých). Nájemné bude hrazeno od prvního dne prvního 
kalendářního měsíce následujícího po dni vydání souhlasu příslušného stavebního úřadu 
s užíváním stavby „Rozšíření Sběrného dvora Řevnice“. Náklady na využívání společných 
prostor (komunikace na parc. č. 3659/24, zázemí parc. č. 3659/26, váha atp.) budou řešeny 
dodatkem k této smlouvě, dle skutečného rozsahu jejich využití.“. 

 
 

2. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 
2. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Řevnice ve smyslu ust. § 102 odst. 3. zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích a dále při výkonu působnosti valné hromady společnosti EKOS 
Řevnice spol. s r.o. na svém jednání dne …………………. (viz. zápis č. ….. z jednání Rady 
města Řevnice dne …………………………). 

3. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 
 
 
    V Řevnicích dne …………. 2018                     V Řevnicích dne …………. 2018                           

 
 
 
  Za pronajímatele:                                              Za nájemce: 

 
 
 
      …………………………….   …………………..…………… 
            Ing. David Kodym                    Ing. Tomáš Smrčka  

jednatel společnosti               starosta města          
                                         


