
 
 

 
 
 

Dodatek č. 1  
 

 
ke smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo jeho části (dále jen „smlouva“) ve smyslu 
„Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra 
na zajištění integrace osob  s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech 
následujících“, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2015 č. 
954 „o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou v roce 
2016 a v letech následujících (dále jen „usnesení“) uzavřené dne 26. 3. 2014 mezi níže 
uvedenými stranami  
 

Statutární město Ústí nad Labem 
adresa Velká hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ/DIČ: 00081531 
zastoupené ing. Věrou Nechybovou, primátorkou města Ústí nad Labem  

 
(dále jen „obec“) 
na straně jedné 

 
a 

 
Mgr. Václav Novák 

bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
datum narození XXXXXXXXXX 

 (dále jen „pronajímatel“) 
na straně druhé 

 
a 
 

Raushan GABDULLINA 

datum narození XXXXXXXXXX 
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

číslo průkazu povolení k pobytu oprávněné osoby XXXXXXXXX 
na straně třetí 

(dále jen „oprávněná osoba“) 
 

Čl I. 
Dosavadní znění Čl. III. odst. 2 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto: 
 
2. Byt budou užívat tyto oprávněné osoby: 

Raushan GABDULLINA, nar. XXXXXXXXX, státní příslušnost XXXXXXXXXXXXXXX,  
č. průkazu XXXXXXX, platnost do XXXXXXX 
Khamit NURGALIYEV, nar. XXXXXXXXX, státní příslušnost XXXXXXXXXXXXXX,  
č. průkazu XXXXXXX, platnost do XXXXXX 
Abdulaziz NURGALIYEV, nar. XXXXXXXX, státní příslušnost XXXXXXXXXXXXXXXXX,  
č. průkazu XXXXXXX, platnost do XXXXXXX 
Abdusamat NURGALIJEV, nar. XXXXXXX, bez státní příslušnosti, č. průkazu XXXXXX, 
platnost do XXXXXXX 
Salima NURGALIJEVA, nar. XXXXXXXX, bez státní příslušnosti, č. průkazu XXXXXXXX, 
platnost do XXXXXXX 
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Čl. II. 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 
pronajímatel, obec a oprávněná osoba. 

2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

 
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními 

stranami. 
 
 
 
 
 
 
 
.....................................................                                                    ……………………………… 
Statutární město Ústí nad Labem                                                            Mgr. Václav Novák 
        Ing. Věra Nechybová        pronajímatel  
          primátorka města 
 
 
  
 
 
 

……………………………. 
                                                            Raushan GABDULLINA 
             oprávněná osoba        
 

 
 
 

V Ústí nad Labem dne ……………….. 

 

 


