Dodatek č. 6 smlouvy o nájmu nemovitostí
ze dne 6. 1. 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2012, dodatku č. 2
ze dne 30. 10. 2013, dodatku č. 3 ze dne 4. 1. 2016, dodatku č. 4
ze dne 16. 6. 2016 a dodatku č. 5 ze dne 3. 5. 2017
(dále smlouva)

Smluvní strany:
Olomoucký kraj
se sídlem
identifikační číslo
DIČ
bankovní spojení

Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 40a, PSČ 779 11
60609460
CZ60609460
Komerční banka a.s., Olomouc
č
zastoupený Mgr. Daliborem Horákem, 3. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na
základě pověření hejtmana ze dne 8. 11. 2016
(dále jen „pronajímatel")
a
Středomoravská nemocniční a.s.
se sídlem
Mathonova 291/1, Krasice, 796 04 Prostějov
IČ
27797660
DIČ
CZ699000899
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 5810
bankovní spojení :
dní banka, a.s.
zastoupená

MUDr. Marií Maršovou, MBA, předsedkyní představenstva
a MUDr. Jiřím Ševčíkem, místo předsedou představenstva

(dále jen „nájemce")
nebo společně označené jako „smluvní strany"
I.
Smluvní strany se v souladu se čl. IV odst. 1 a 2 této smlouvy dohodly, že roční nájemné se
s účinností od 1. 1.2018 zvyšuje o 240 401 Kč bez DPH a činí tedy 24 587 253 Kč bez
DPH.
II.
Výše čtvrtletní splátky v období od 1.1.2018 činí 6 146 813,25 Kč (slovy
šestmilionůjednostočtyřicetšesttisícosmsettřináct korun českých a dvacetpět haléřů
českých) bez DPH splatných na účet pronajímatele č. 27-4228320287/0100 vedený u
Komerční banky, a.s., pobočka Olomouc.

III.
1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany se dohodly, že pronajímatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku dle
zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
3. Tento dodatek č. 6 smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 smlouvy přečetly a s jeho obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento právní úkon byl schválen dne 12.3.2018 usnesením Rady Olomouckého kraie
č. UR/37/29/2018.
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Olomoucký kraj
Mgr. Dalibor Horák

Středomc^ávskáí nemocniční a.s.
MUÉr. Marie Maršová, MBA
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Středomoravská nemocniční a.s.
MUDr. Jiří Ševčík

