
r r MĚsTsKÁ ČÁsTL PRAHA 5J
il1ilililililtililil

MC0
tililililililililtililtilililllil
O0PA86v5X

25lÍIlooN07

Dodatek č.11
ke Smlouvě o podnájmu paľkovacíhostání č.25ĺ0ĺooA.l07

uzavÍenémezinížeuvedenými smluvními stľanami dne 3. 7.2007, ve znění jejích pozdějších
Dodatků

CI.I
Smluvní stľany

1) Městská část Praha 5
zastoupena:

se sídlem:
IČo:
DIČ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:

RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D., staľostou
nám. 14.ŤíjnaI38Il4, Pľaha 5, PSČ15O 22
0006363 1

c200063631

Editou Mudrovou, Real Estate manažeręm. CEN 2300 a
Ivanou Čedíkovou,Real Estate Specialistou II, CEN 2310
olbľachtovaI929l62,Praha 4, PSČ140 00
45244782
c245244782

(dále jen,,nájemce")

2) česká spořitelna, a.s.
zastoupena:

se sídlem:
lČo:
DIČ:

a

(dále jen,,podnájemce'o)

(dále takéspolečně,,smluvnístrany'o)

uzaviraji v souladu s ustanoveními $ Ż20I a násl. zákona č:.8912012 Sb., občanskýzákonik,
v platném zněni, tento Dodatek č.11 (dále jen

',đodatek").
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č l. u
Úvodní  ustanovení

Smluvní  stľ any uzavřeIy dne 3. 7.2007 Smlouł u o podnájmu paľ kovací ho stání  č ,.25l0looN01
ve znění  Dodatků  č . 1 _ 10 (dále jen ,,Podnájemní  smlouva"), na záklađ ě které  nájemce
přenechal podnájemci do podnájmu jedno (1) paľ kovací  stání  č . 453 v objektu nehlí dané ho
placené ho paľ koviš tě, kteľ é  je umí stěno ve 3. podzemní m podlaž í  budovy č ,. p. 233, obec Pľ aha'
v k. ú . Smí chov, obchodní ho centra Nový Smí chov, nacházejí cí ho se na adrese Plzeňská 23318,
Praha 5 (dále jen,,obchodní  centrum").

č l. rrr
Předmět dodatku

1) Smluvní  stľ any se dohodly na té to změně Podnájemní  smlouvy:
a) Č lánek III. Podnájemní  smlouvy se mění  a doplňuje takto:

,,Tato smlouvą o podnájmu se uzaví rci na dobu uľ č itou od 1, 1. 2019 do 31. 12. 2019.
V přĺ padě zájmu o prodlouž ení  doby podnájmu o dalš í  rok je podnájemce povinen pož ódat
nójemce o toto pľ odlouž ení  nejpozději do 3]. ],0. 20]9."

2) ostatní  ustanovení  Podnájemní  smlouvy, ve znění  její ch pozdějš í ch dodatků , se nemění  a
ztlstávají  v platnosti' jak bylo pů vodně sjednáno.

č l. ry
Povĺ nná ustanovení

1) Smluvní  strany beľ ou na vědomí ' ž eknabyti ú č innosti tohoto dodatku je nezbytné  jeho uveřejnění
v registru smluv, a to vč etně smlouvy, kterou upľ avuje, doplňuje č i mění , podle zákona č ,.

34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách rič innosti někteľ ých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , do třiceti (30) dnů  ode dne podpisu dodatku poslední
smluvní  stľ anou, nejpozději do tří  (3) měsí ců  ode dne podpisu dodatku, které  pľ ovede Městská
č ást Pľ aha 5. Smluvní  stľ any berou na vědomí , ž e zveÍ ejnění  osobní ch ú dajů  v dodatku
uveřejněné m v ľ egistľ u smluv podle věty pľ vní  se děje v souladu s tí mto zä koĺ em a s č l. 6 odst. 1

pí sm. c) naří zeni Evľ opské ho paľ lamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní  stľ any pľ ohlaš ují , ž e
skuteč nosti obsaŽené  v dodatku nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu $ 504 obč anské ho
zákoní ku a udělují  svolení  k jejich lž iti a uveřejnění  bez stanovení  jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.

2) Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. 1 zź lkona č ,. 13112000 Sb., o hlavní m městě Praze, ve
znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ž e byly splněny podmí nky pľ o platnost pľ ávní ho jednání
městské  č ásti Pľ aha 5, a to usnesení m Rady městské  č ,ásti 4611446/2018 ze dne 31. 10. 2018.
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cr. v
Záryěľečná ustanovení

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidne 1'. 1.

2019, nejdříve však dnem zveřejnění dodatku v registru smluv ve smyslu zákona č,.34012015
Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru
smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů.

2) Dodatek je vyhotoven v pětĺ stejnopĺsech, znichŽ nájemce obdrž'i čtyři stejnopisy a podnájemce
jeden stejnopis.

3) Smluvní stľany pľohlašují,Že dodatek sepsaly na zák|adě pĺavdivých údajů,jejich pravéa
svobodné vůle,nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek si přečetly, s jeho
obsahem souhlasí ana důkaz toho připojují svépodpisy.

V Praze dne
1 0 -12' 2018

V Praze dne 2 0 -11- 2018

Městsk
RNDr.
naJemce

Českáspořitelna, a.s.

Edita Mudrová
podnájemce

Českáspořitelna, a.s

Ivana Čedíková
podnájemce
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