
D O D A T E K č. 1 

ke smlouvě O nájmu č. SM/16/00460/N/Jav ze dne 14. 07. 2016 
v r - 

l.lZ2IVI`6I1y Il'1€Zl 

Městem Lysá nad Labem, IČ: 00239402 

se sídlem: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

zastoupeným starostou Ing. Karlem Otavou 

jako pronajímatelem na straně jedné

a 

spolkem VIBRACE z.s. IČ: 040 59 328 
se sídlem: Šafaříkova 69, 289 22 Lysá nad Labem 

zastoupeným předsedou spolku panem Karlem Nádeníčkem 

jako nájemce na straně druhé 

vv 
Smluvní strany se dohodly na následující změne clánku a odstavce základní smlouvy O nájmu 

Z důvodu změny druhu pozemku p.č. 12/8 k.ú. Litol a doplnění smlouvy v článku V. o 

odstavec č.3. Clánky smlouvy nově zní: 

Čl. II. Předmět nájmu 

Pronajímatel prohlašuje, že je na základě zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí 

Z majetku ČR do vlastnictví obcí, vplatném znění, vlastníkem pozemku p. č. 12/8, druh 

pozemku trvalý travní porost O výměře 2 157 m2 a pozemku p. č. 12/9, druh pozemku Ostatní 

plocha o výměře 273 m2, oba v katastrální území Litol. Nemovitosti jsou zapsány na 

Katastrálním úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk na listu vlastnictví 

č. 3183 pro obec Lysá nad Labem katastrální území Litol. 

Čl. VI. Doba nájmu 

1)Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami a je uzavřena na dobu 

určitou 10 let s tím, že nájem končí dnem 13.7.2026. 

2)Ke dni ukončení nájmu je nájemce povinen pronajatý pozemek vyklidit a odevzdat 

pronajímateli ke dni předání. Nájemce je povinen platit nájemné až do úplného vyklizení 

pozemku a jeho řádného předání pronajímateli. 

3)Po ukončení doby nájmu má stávající nájemce přednostní právo pronájmu pozemků p.č. 
12/8 a p.č. 12/9, oba k.ú. Litol. 

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy O nájmu uzavřené dne 14. 7. 

2016 nezměněny. 

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, znichž si pronajímatel ponechá jedno 

vyhotovení a nájemce rovněž jedno vyhotovení. 

Znění tohoto dodatku odsouhlasila Rada města na svém jednání dne 6. 12. 2016 usnesením č. 

424. Záměr na změnu stávající nájemní Smlouvy byl zveřejněn na úřední desce dne 11. 11. 

2016 a svěšen dne 29.11.2016 

V Lysé nad Labem dne 12.12.2016 

pronajímatel nájemce



Doložka 

ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění 

pozdějších předpisů ( dále jen zákon č. 128/2000 Sb.“) 

Město Lysá nad Labem 

Se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 

Které zastupuje Ing. Karel Otava, starosta města 

IČO; 239 402 

(dále jen ,,město“) 

potvrzuje, 

že Rada města Lysá nad Labem schválila dne 6.12.2016 usnesením č. 424 uzavření dodatku 

spočívající ve změnu stávající nájemní smlouvy č. SMI/16/00460/N/Jav, ze dne 14.07.2016, 

spočívající ve změně druhu pronajateho pozemku p. č. 12/8, k. ú. Litol, Z omé půdy na druh 

pozemku trvalý travní porost a doplnění znění smlouvy spočívající v bodě, že po ukončení 

doby nájmu má Stávající nájemce přednostní právo pronájmu pozemků p. č. 12/8 a p. Č. 

12/9, k. ú. Litol. 

Dále potvrzuje, že ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., byly splněny všechny 

podmínky, které zákon č. 128/2000 Sb. Vyžaduje pro platnost tohoto právního úkonu. 

Tato doložka je nedílnou součástí Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pozemku č. 

SMI/16/00460/N/Jav ze dne 14.7.2016. 

V Lysé nad Labem dne 12.12.2016 

Ing. Karel Otava 

Starosta města


