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Dodatek č. 2
ke Smlouvě o urMstěnI zařízení ČÍslo 2087/2004/ÚSM ze dne 7. 7. 2004 (dále jen ,,Smlouva").

PCR01ETRdo132539096

Lokalita TVP Stříbrná Skalice (5290ST)
Číslo zákaznjka:

30171586

Smluvní strany:
Pronajimatel
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6; ICO: 24738875, DIČ: CZ24738875, akciová společnost mpsána v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505, Bankovní spojeni: Komerční banka as., pobočka Praha - východ,
oprávněný zástupce' jň¶. Radim Chudárekf manažer útvaru prodeie ICT pro korporátní seqmentŕ dle Plné moci

Nájemce

Obchodní firma nebo název právnické osoby l přjjmenÍ: ČESKÁ REPUBLIKA - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Organizační sloŽka státu

IČO l datum narozeni: 75151481 DIČ: CZ75151481

Sídlo/ místo podnikání/ bydliště:

Ulice, Cp Na Banich 1535

Město: praha, Zbraslav _ _PSČ: 156 00 Kraj: ._ středočeský

Doručovací adresa (pokud se liŠí od adresy nájemce):

Bankovn' spojeni ČNB ČÍslo účtu l kód banky'

Způsob platby: ® Bankovním převodem [j Složenkou

oprávněný zástupce nájemce:

jméno, přýmení: Ing. Petr Dostál, náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

Adresa bydliště (pokud se llšÍod adresy nájemce):

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem upravuje Smlouva a její přílohy takto:

1. Smluvní strany konstatuý, že společnost České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, je právním nástupcem společnosti
RADIOKOMUNIKACE a.s., IČO: 26705036, se sídlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3. Smluvní strany výslovně
konstatují, že veškerá práva a povinnosti plynoucí stranám ze Smlouvy se nemění a zůstávají v plném rozsahu zachována,
vyjma změn ujednaných v tomto dodatku Č. 2.

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 Smlouvy je rozšKení rozsahu poskytovaných služeb ve stávajÍcÍ lokalitě WP Stříbrná
Skalice (529OST).

3. Odst. 3. Článku I. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, niže uvedeným zněním:

,3 Spec/hkace umištěného zaňZení'

SmlouvoujSou zároveňpronajáta nezbytně nutná místa na kabelových roštech, lávkách a průchodech nutných pro umiktěm" vfa
nn kabeláže. "

4. Odst. 1. a odst. 2. Článku II. Smlouvy se ruší a nahrazují se novým, níže uvedeným zněním:
m1. Ná/emce se zavazu/ě platit prona/)mate/i za um/Hěn/'zaňZen/" v rozsahu dle Článku I., odst. 3. Smlouvy ná/ěmné s/édnané
ve Yýši 52 023,64 Kč/rok (slovy: padesátdvat/š/čedvaceur"/' koruny české. šedesátčjyři ha/érě za rok).
Vceně ná/emného nen/zahrnuta DPH, která bude pňPoč/tána podle zákona o daniz pň'dané hodnoéy vp/atném znění

2. Za službu s ná/mem spojénou, dodávku e/ektr/čké energié, poskytovanou Prona/lmate/em Ná/émc/' dle Článku I., odst. 4.
Smlouvy, se Ná/emce zavazuje platit cenu, stanovenou dle Pňbhy č. 1 této Smlouvy. "

čegke Radlokomunjkgc0 as.

Skokanská 2117/1, 169 OD Praha 6 - Břevnov
24738875 ' l ' CZ 24738875

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
městským smdem v Praze, oddň 8, vložka 16505
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5. Smluvní strany se dohodly, že k náhradě dle Smlouvy (resp. nájemnému) bude, v souladu s platným zněním zákona o dani z
přidané hodnoty, připočítána DPH,

Pro vyloučeni pochybnosti strany uvádějí, Že veškeré ceny uvedené ve Smlouvě a jejich přílohách jsou uvedeny bez daně z
přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty bude k cenám připočtena v zákonné výši platné v době vystaveni daňového dokladu
Pronajímatelem.

6. Příloha č. 1 Smlouvy se ruŠí a nahrazuje se novým zněním, které je nedilnou součástí tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.

Přílohy dodatku č. 2: PřIloha č. 1 Smlouvy
Projekt RDS TYP Stříbrná Skalice (Hudečka)

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněni v registru
smluv. Tento dodatek je nedílnou součásti Smlouvy. Články a ustanoveni Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem,
zůstávají zachovány beze změny. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotovení.

1 g i1- 701()V Praze dne

Za PronajImatele
České Radiokomunikace a.s.

V,,,,,d,, 2 7r 11, 2018

Za Nájemce
ČESKA republika - Krajské ředitelství policie
StředoČeského kraje

WWW čRA C Z České Radlokomunlkace a.s.

Skokanská 2117/1, 169 DO Praha 6 - Břevnov

'

' 24738875 l ' ' CZ 24 738875
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném
měst$kým soudem v Praze, oddíl 8, vložka 16505
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o urMstěni zařIzení číslo 2087/2004/ÚSM ze dne 7. 7. 2004

Lokalita TVP Stříbrná Skalice (5290ST)

1. Prohlášení Nájemce o příkonu umíst'ovaného zařIzenI:

Pro přehled o energetické spotřebě a jako podklad pro daňové účely a stanoveni uživatelské ceny za odběr elektrické
energie umisťovaného zařIzenI, Nájemce předkládá toto závazné prohlášenŕ

Druh zařIzenI Příkon zařIzeni (kW) Provoz (hod/rok) Roční spotřeba (kWh)

Nájemce si je plně vědom, že při uvedeni nesprávných údajů platí v plné miře ustanovení ČI. II., odst. 6. Smlouvy.

2. výpočet roční ceny za odebranou elektrickou energii:

řik z řiz ni Sazba*' ' ' Provoz x
, — roční cena

P °;V; ' ' (hod/rok) Kc/kWh

* pojmem sazba je míněna cena elektrické energie za 1 kWh, účtovaná Pronajímateh dodavatelem elektrické energie. výše
ceny za 1kWh bude automaticky upravena dle platné sazby odběrného místa a platného ceníku dodavatele elektřiny.

Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která se účtuje v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty v platném
Iď r

zneni.

V Prazedne: 2 7, 11, 2018

České Radiokomunikace ä,6,

Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 - Břevnov

'

24738875 l Ň CZ 24738875
Zapsáno v obchodním rejstř(ku vedeném
městským soudem v Praze, oddíl 8, vložka 16505
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