DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O NÁJMU VOZIDLA
č. 26/2020 ZE DNE 05.05.2020 (dále jen „Smlouva“)
ZEBRA GROUP s.r.o.
se sídlem:
Týnská 1053/21, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ:
02864240
DIČ:
CZ02864240
Zapsaná:
Zastoupená:
dále jen „pronajímatel“ na straně jedné
a
Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VII
se sídlem:
Generála Svobody 198, Pardubice - Rosice
IČ:
00274046
zastoupená
dále jen „nájemce“ na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu vozidla č. 26/2020 ze dne 05.05.2020

Článek I.
Předmět dodatku
1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně doby trvání nájmu a na změně okamžiku předání
předmětu nájmu, kdy s ohledem na tuto změnu závazku se smluvní strany dohodly na těchto změnách
Smlouvy o nájmu vozidla č. 26/2020 takto:
Článek I. odstavec 1.4. zní nově takto:

„1.4. Doba nájmu Vozidla a předání Vozidla
▪

Nájem Vozidla se sjednává na dobu určitou, a to na dobu tří let, od 1.7.2020 do 30.6.2023

▪

Vozidlo bude předáno pronajímatelem nájemci nejpozději dne 1.7.2020, na adrese Úřad městského
obvodu Pardubice VII, Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice – Rosice nad Labem s plnou nádrží
pohonných hmot.

▪

Spolu s Vozidlem budou předány i doklady potřebné k řádnému provozu Vozidla na pozemních
komunikacích, tedy technický průkaz, doklad o zaplacení pojištění odpovědnosti a doklad o zaplacení
havarijního pojištění, a dále uživatelská příručka, servisní knížka, doklady a dokumenty nezbytné pro
řádné užívání veškerých součástí a příslušenství vozidla (tj. zejména přídavných zařízení), jakož i

veškerá povinná výbava. O předání a převzetí Vozidla bude sepsán předávací protokol, v němž budou
uvedeny i všechny doklady a dokumenty, které jsou s Vozidlem předávány. Spolu s Vozidlem bude
předána sada nových univerzálních (na letní i zimní období) pneumatik k Vozidlu, přičemž tato sada
pneumatik již bude na Vozidle namontována.“

Článek II.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti
nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním svých v dodatku uvedených osobních údajů, ve smyslu zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Smluvní strany dále souhlasí se
zveřejněním těchto údajů v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění, Statutárním městem Pardubice – Městským obvodem Pardubice VII, IČ: 002 74 046, se
sídlem Generála Svobody 198, 533 51 Pardubice 17 – Rosice nad Labem. Tento souhlas smluvní strany
udělují na dobu neurčitou, přičemž své osobní údaje poskytují dobrovolně.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství, ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsahem dodatku nejsou informace, které nelze poskytnout třetím
osobám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá mluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.
7. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl
sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují
své podpisy.

V Praze dne: 20. 07. 2020

V Pardubicích dne: 20. 07. 2020

…………………………

……………………………

za pronajímatele

za nájemce

