
Dodatek č. 3 

ke smlouvě o pronájmu nemovitostí uzavřené dne 30. 9. 2010 

 

 

mezi Městem Kroměříž, IČ: 00 28 73 51,  

se sídlem Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž  

zastoupeným Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou 

dále jako „pronajímatel“ 

 

a 

 

Agility Kroměříž, z.s., IČ: 27059197   

se sídlem Družba II 1272, 768 24  Hulín 

zastoupené Mgr. Renátou Ježkovou, předsedkyní 

dále jako „nájemce“ 

 

a 

 

Kroměřížskými technickými službami, s.r.o., IČ: 26276437,  

se sídlem Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž,  

zastoupené Mgr. Petrem Sedláčkem, jednatelem 

dále jako „vedlejší účastník“ 

 

 

I. 

 

Město Kroměříž a Agility Kroměříž, o.s. uzavřeli dne 30.9.2010 smlouvu o pronájmu 

pozemku parc. č. 601/8 – ostatní plocha o výměře 3600 m2 a dále pozemku parc. č. 4539 

včetně budovy bez č.p. o výměře 67 m2 vše v k. ú. Kroměříž.   

 

 

II. 

 

Na základě dodatku č. 4 uzavřeného dne 5. 11. 2014 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 3 12.2012, 

uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o. byly výše 

uvedené nemovitosti dány do výpůjčky společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. 

 

KTS, s. r. o. mají tedy od 5. 11. 2014 uvedené nemovitosti ve správě a z tohoto důvodu  

nájemné za rok 2015 ve výši 1000,-- Kč náleží společnosti KTS, s. r. o., s tím, že město 

Kroměříž toto nájemné na výše uvedený účet převede nejpozději ke dni 20. 12. 2015. 

Nájemce uhradil nájemné za rok 2015 na účet města Kroměříže, a proto město Kroměříž 

převede nájemné na účet KTS, s.ro. 

 



III. 

 

V závaznosti na výše uvedené se v bodě č. III. této smlouvy mění číslo účtu pro zasílání 

nájemného, a to na číslo účtu 27-5994070277/0100, var. symbol 27059197. 

 

Ostatní ujednání smlouvy o pronájmu pozemku se nemění. 

 

 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveden 

a zveřejněn na webových stránkách města Kroměříže a příp. v Registru smluv na portálu 

veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 Občanského zákoníku a udělují 

svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží pronajímatel, jeden  

nájemce a jeden vedlejší účastník. 

 

 

 

V Kroměříži dne 07.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… ………………………………………….. 

                Město Kroměříž             KTS, s.r.o. 

                 Mgr. Jaroslav Němec         Mgr. Petr Sedláček 

             starosta města                            jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………….. 

                             Agility, o.s. 

        Mgr. Renáta Ježková 

          předsedkyně 


