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Dodatek c. 2
ke Smlouve o umIstenI zarIzeni císlo 2084/2004/ÚSM ze dne 7. 7. 2004 (dále jen ,,Smlouva").

PCR01ETRdo 132539057

Lokalita WP Nižbor (5290NI)

Císlo zákazníka:

30171586

Smluvní strany:

Pronajímatel
¢e$ké Radiokomunikace a,s., Skokanská 2117/1, Brevnov, 169 00 Praha 6; ICO: 24738875, DIC: CZ24738875, akciová spolecnost zapsána v obchodním
rejstríku vedeném Mestským soudem v praze, oddíl B, vložka 16505, Bankovní spojení: KomerCní banka a.s., pobocka Praha - východ,
oprávnený zástupce: Inqu Radim Chudárekj manažer útvaru prode|e ICT pro korforátnÍ seqment[ dle Plné moci

Nájemce

Obchodní firma nebo název právnické osoby l príjmeM: CESKÁ REPUBLIKA - Krajské reditelství policie Stredoceského kraje

Organizacní složka státu

ICO l datum narozeni: 75151481 DIC: CZ75151481

Sídlol místo podnikánil bydlište:

Ulice, Cp Na Báních 1535

Mesto: , Praha, Zbraslav . _ _ _, _ _ _ _ _ , _ ,PSC: 156 00 Kraj: stredoceský

Dorucovací adresa (pokud se liší od adresy nájemce):

Bankovní spojeni: .. .CN.B .
. .

.. .,. CÍslo úctu l kód banky:

Zpusob platby: EB Bankovním prevodem [j Složenkou

Oprávnený zástupce nájemce:

jméno, prijmenr Ing. Petr Dostál, námestek reditele krajského rediteIstvI pro ekonomiku

Adresa bydlište (pokud se liŠí od adresy nájemce):

Po vzájemné dohode obou smluvních stran se tímto dodatkem upravuje Smlouva a její prílohy takto:

1. Smluvní strany konstatuý, Že spolecnost Ceské Radiokomunikace a.s., ICO: 24738875, je právním nástupcem spolecnosti
RADIOKOMUNIKACE a,s., ICQ: 26705036, se sÍdlem U Nákladového nádraží 3144, 130 00 Praha 3. Smluvní strany výslovne
konstatují, že veškerá práva a povinnosti plynoucí stranám ze Smlouvy se nemení a zustávají v plném rozsahu zachována,
vyjma zmen ujednaných v tomto dodatku c. 2.

2. Predmetem tohoto dodatku c. 2 Smlouvy je rozšrení rozsahu poskytovaných služeb ve stávajicI lokalite WP Nižbor
(5290NI).

3. Odst. 3. Clánku I. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, níže uvedeným znením:

,,3. Speankace um/šteného zanZení'

Smlouvoujsou zároven prona/áta nezbytne nutná mSta na kabe/otých roštech, lávkách a pruchodech nutných pro um/Henlvfa
nn kabeláže. "

4. Odst. 1. a odst. 2. Clánku II, Smlouvy se ruší a nahrazuji se novým, níže uvedeným znením:

,,1. Náiémce se zavazu/é platit pronaj/mate/i za um/kten/"zanZen/' v rozsahu dle Clánku I., odst 3. Sm/outy náNmné s/édnané
ve výši 52 023,64 Kc/nok (sloty: padesátdvat/š/tedvaceur"/" koruny Ceské. šedesátm ha/ére za rok).

Vcene nákmného nen/zahrnuta DPH, která bude pnPoc/tána podle zákona o dan/z pndané hodnoty vp/atném znenL

2. Za službu s ná/mem spojénou, dodávku elektrické energ/e, poskytovanou prona//mate/em Ná/émci dle Clánku I., odst. 4.
Smlouvy, se Nájemce zavazujé platit cenu, stanovenou dle Pn1ohy C. 1 této Sín/ouvy. "

Cebké Radlokomunlkace a.s.

Skokanská 2117/1, 169 (JO Praha 6 - Brevnov

24738875 l ' CZ 24738875

Zapsáno v obchodním rejstríku vedeném

mestským soudem v Praze, oddíl 8, vložka 16505
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5. Smluvní strany se dohodly, že k náhrade dle Smlouvy (resp. nájemnému) bude, v souladu s platným znením zákona o dani z
pridané hodnoty, pripocítána DPH.

Pro vyloucení pochybností strany uvádejí, že veškeré ceny uvedené ve Smlouve a jejich prílohách jsou uvedeny bez dane z
pridané hodnoty. Dan z pridané hodnoty bude k cenám pripoctena v zákonné výši platné v dobe vystavení danového dokladu
PronajÍmatelem.

6. Príloha C. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým znením, které je nedIlnou soucástí tohoto dodatku c. 2 Smlouvy.

Prílohy dodatku c. 2: PrIloha c. l Smlouvy
projekt ros TYP Nižbor

Tento dodatek c. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a úcinnosti dnem zverejnení v registru
smluv. Tento dodatek je nedílnou soucástí Smlouvy. Clánky a ustanoveni Smlouvy, nedotcené tímto dodatkem,
zustávají zachovány beze zmeny. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží
jedno vyhotoveni.

1 g ·-11- 2018
V Praze dne

Za Pronajimatele

,,,,,, ,,,, 27, 11, 2018

Za Nájemce
CESKA REPUBLIKA - Krajské reditelství policie
Stredoceského kraje

www.CRA CZ Ce6ké RadlokomuMkaco as,

Skokanská 2117/1,169 OO Praha 6 · Brevnov

fel l Fax 595
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Príloha C. 1 ke Smlouve o urMsteni zarIzenI CÍslo 2084/2004/ÚSM ze dne 7. 7. 2004

Lokalita typ Nižbor (5290NI)

1. Prohlášení Nájemce o príkonu umistovaného zarízenh

Pro prehled o energetické spotrebe a jako podklad pro danové úcely a stanoveni uživatelské ceny za odber elektrické
energie umistovaného zarIzenI, Nájemce predkládá toto závazné prohlášení'

Druh zarIzenI Príkon zarIzenI (kW) Provoz (hod/rok) Rocni spotreba (kWh)

Nájemce si je pIne vedom, že pri uvedeni nesprávných údaju platí v plné mire ustanoveni CI. II., odst. 6. Smlouvy.

2. výpocet rocní ceny za odebranou elektrickou energii:

Prik°?Š'"Í x (hPo':/',°:k) ' :,?/'kb:: = rocní cena

* pojmem sazba je mínena cena elektrické energie za 1 kWh, úctovaná PronajImateli dodavatelem elektrické energie. výše
ceny za 1kWh bude automaticky upravena dle platné sazby odberného místa a platného ceníku dodavatele elektriny.

Ceny jsou uvedeny bez dane z pridané hodnoty, která se úctuje v souladu se zákonem o dani z pridané hodnoty v platném

znení.

V Praze dne' 2 7, 11, 2018

www.CRA CZ Ceské Radiokomunikace as.

Skokanská 2117/1, 169 OD Praha 6 - Brevnov
' 24738875 ' l 'l' CZ 24738875
Zapsáno v obchodním rejstnku vedeném

mestským soudem v Praze, oddll 8, vložka 16505
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