
íže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:

1. Městská část Praha 1,
se sídlem Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
zastoupena: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou Městské části Praha 1
IČ: 00063410 
DIČ: CZ00063410
v rC.U.
VS:

jako strana pronajímatele na straně jedné (dále jen 'pronajímatel “)

2. PREdistribuce, a.s.
se sídlem Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha
zastoupena: Leo Žbánkem vedoucím Správy napájecí a distribuční sítě VN 
IČ: 27376516 
DIČ: CZ2737651 
bankovní spojení
č.ú.: mmi
jako strana nájemce na straně druhé (dále jen ‘ nájemce “) 
nebo všichni společně jako „ smluvní strany

tento

Dodatek č. 1
k Nájemní smlouvě 
ě. CES: N-960110 

číslo nájemce: N21197/062

(dále jen „dodatek44)

I.

Tento dodatek vychází z ujednání obsažených ve smlouvě a mění ustanovení stávající smlouvy 
následujícím způsobem:

1. Tímto dodatkem se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
Nájemce se zavazuje platit roční nájemné ve výši 3.256 Kč (slovy: tři tisíce dvě stě padesát 
šest korun českých) za m2. Nájemné za plochu 9 m2, která je předmětem nájmu, činí ročně 
29.304 Kč (slovy: dvacet devět tisíc tři sta čtyři koruny české).

2. Tímto dodatkem se mění čl. VI. odst. 2 smlouvy, který nově zní takto:
Nájemné bude hrazeno měsíčně částkou 2442,- Kč (slovy: dva tisíce čtyři sta čtyřicet dva 
korun českých) bez DPH, a to ve prospěch bankovního účtu pronajímatele 29022- 
2000727399/0800. Tato měsíční platba bude splatná 10. den měsíce předcházejícího měsíci, za



který je nájemné placeno. Za měsíc leden 2019 je měsíční nájemné splatné spolu s nájemným 
za měsíc únor 2019. Pronajímatel nebude nájemci vystavovat a zasílat jakékoliv doklady 
k platbě.

II.

1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. CES: N-960110 ze dne 11.06.1997.
2. Ostatní ujednání zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a 

účinnosti po zveřejnění v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb. ke dni 01.01.2019.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly a sjeho obsahem souhlasí, což 

stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží pronajímatel 

a jeden nájemce.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva ve znění dodatků byla uvedena v evidenci 

smluv vedené Městskou částí Praha 1, která je přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy a dodatků, číselné označení smlouvy a dodatků a datum podpisu.

7. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel je povinen při uzavření této soukromoprávní 
smlouvy postupovat v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

8. Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, v platném znění, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou 
Městské části Praha 1 dne 17.07.2018 usnesením č. UR18 0837.

9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
1. usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR18J0837 ze dne 17.07.2018

V Praze dne ® ® 2018

Městská část Praha 1
Ing. Oldřich Lomccký, starosta

V Praze dne _ /£.//■ M

Nájemce:

PREdistribuce, a.s.
v

Leo Zbánek, vedoucí Správy 
Napájecí a distribuční sítě VN



/

Městská část Praha 1 

Rada městské části 

USNESENÍ

21. schůze

číslo UR18_0837
ze dne 17.07.2018

Změna režimu plateb nájemného

Rada městské části

1. schvaluje

1. uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě č. CES N-960110, ze dne 28.05.1997, se spol. 
PREdistribuce a.s., IČ: 27376516, se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, jehož 
předmětem bude změna splatnosti nájemného - přechod na měsíční splátky nájemného 
v odpovídající výši



2. ukládá

ukládá uzavřít dodatky v souladu s tímto usnesením

2.1 Zodpovídá: Ing. Oldřich Lomecký, Termín: 31.10.2018
starosta MČ PÍ

Ing. Oldřich Lomecký Daniel Hodek
starosta Městské části Praha 1 zástupce starosty Městské části Praha 1

zpracoval: 
předkládá: 
bod jednání:

Eva Pojerová, Referent správy nemovitostí 
Ing. Zdeňka Tomíčková, vedoucí OTMS 
BJ2018/1287




