
Záměr Městyse Bobrová       

č. 11/2022 
Městys Bobrová má záměr uzavřít:   

„Dodatek č. 3ke Smlouvě č.12139 o nájmu části nemovitosti ze dne 27.9.2002 ve znění dodatků č.1 a č.2“  

 
DODATEK č. 3 

ke Smlouvě č. 12139 o nájmu části nemovitosti ze dne 27. 9. 2002 ve znění dodatků č. 1 a 2 mezi: 

Městys Bobrová 

se sídlem:  Bobrová 138, 592 55 Bobrová 

IČO:  00293971, DIČ:CZ00293971 

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 15393876/0300 

zastoupený Zdeňkou Smažilovou, starostkou (dále jen „pronajímatel“) 

a 

Vodafone Czech Republic a.s.     

se sídlem: náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 

IČ:   25788001  DIČ:  CZ25788001 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6064 

bankovní spojení: Citibank, a.s., č. účtu: 2029851107/2600 

zastoupená:  Jiřím Malinou, na základě pověření  (dále jen „nájemce”)  

 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jsou stranami Smlouvy č. 12139 o nájmu části nemovitosti ze dne 27. 9. 2002 ve znění 

dodatků č. 1 a (dále jen „Smlouva“), a dohodly se na následujících změnách Smlouvy: 

 

I. 

Čl. IV. Doba nájmu Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„IV. 

Doba nájmu 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2032. 

2. Trvání nájmu se automaticky prodlužuje za týchž podmínek, za jakých byl původně sjednán, o dalších deset let, pokud 

některá ze smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně minimálně osmnáct měsíců před ukončením 

účinnosti smlouvy, že nemá zájem na jejím prodloužení. Dojde-li k prodloužení trvání této smlouvy dle tohoto 

odstavce, je pronajímatel povinen poskytnout nájemci veškerou součinnost k tomu, aby došlo k prodloužení veškerých 

veřejnoprávních souhlasů, povolení a oprávnění nezbytných k provozování telekomunikačního zařízení.“ 

 

II. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. 

 

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. dnem podpisu 

pozdějšího. 

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou ze smluvních stran. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že tento dodatek byl uzavřen po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy. 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

Záměr městyse Bobrová prodloužit dobu nájmu dle Smlouvy č. 12139 o nájmu části nemovitosti ze dne 27. 9. 2002 tímto 

dodatkem byl řádně zveřejněn na úřední desce Úřadu městyse Bobrová od …………. do …………….. 

Tímto se potvrzuje, že tento dodatek - návrh tohoto dodatku byl řádně schválen na zasedání Rady/Zastupitelstva městyse 

Bobrová, respektive že o uzavření tohoto dodatku řádně rozhodl/a dne …………………………, rozhodnutím č. .................... 

Rada/Zastupitelstvo městyse Bobrová ve smyslu § 102/§ 85 zákona o obcích.  

Nájemce:                                                                               Pronajímatel:  

Občané mají možnost se k záměru vyjádřit a zaslat připomínky či podněty písemnou formou  do 20.6.2022  

do 12,00 hodin.  Dle § 39, zákona č.128/2000 Sb. O obcích je záměr zveřejněn na úřední desce Úřadu Městyse 

Bobrová. 

Bobrová dne: 3.6.2022                                                            Zdeňka Smažilová – starostka  

 

Zveřejněno: 3.6.2022                                         Sejmuto:                                   Schváleno:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 


