
DODATEKč. l
ke smlouvě o pronájmu ze dne l. 4. 2012

Střední škola elektrotechniky a strojírenství
se sídlem:
zastoupená:
1C:
DIČ:
Bankovní spojení:

Jesenická l, 106 00, Praha 10
ředitelkou školy. Ing. Be. Simonou Nesvadbovou, Ph.D.
00639133
CZ00639133
2003760004/6000 PPF banka a.s., Praha l

(dále jen pronajímatel)

a

BigBoard Praha, a.s.
se sídlem: Na strží 2097/63, 140 00 Praha 4
zastoupený Ing. Richardem Fuxou, předsedou představenstva
1C: 24226491

CZ24226491
2111258804/2700

DIČ:
č. účtu:
(dá lejen nájemce)

Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách a zněních či. V. Nájemní smlouvy ze dne
l.4.2012.

Článek V.
Nájemné a další platby

a) Nájemce zaplatí pronajímateli nájemné stanovené dohodou (žák. č. 526/1990 Sb.) ve výši
1.040,- Kč/měsíc (slovy: jedentisícčtyřicetkorunčeských) bez DPH.

b) Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly, že nájemné bude placeno na základě
následujících platebních podmínek:
Nájemce zaplatí pronajímateli nájemné na jeho účet vedený u PPF Praha č.ú.
2003760004/6000 ve čtvrtletních časových obdobích, a to nejdéle do patnáctého dne prvního
měsíce následujícího čtvrtletí v souladu se splátkovým kalendářem, který tvoří nedílnou přílohu
smlouvy..

c) Pronajímatel je oprávněn od l. ledna každého běžného roku zvýšit nájemné v závislosti na
inflaci naší měny. Pronajímatel může zvýšit nájemné až o míru inflace vyhlášenou CSU za
uplynulý rok nebo roky od poslední úpravy ceny nájmu. Zároveň je pronajímatel oprávněn
provést každoročně úpravu kalkulace cen za služby spojené s pronájmem na základě faktur
obdržených od poskytovatelů těchto služeb. Změna kalkulace cen bude nájemci oznámena
bezodkladně po zjištění skutečných cen a doúčtována zpětně od 1.1. běžného roku.
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Ostatní výše neuvedené články Nájemní smlouvy ze dne l. 4. 2012 zůstávají v platnosti.

Dodatek č. l k Nájemní smlouvě uzavřené dne l. 4. 2012 je vyhotoven ve dvou stejnopisech,
z nichž pronajímatel i nájemce obdrží po jednom vyhotovení. Dodatek č. l nabývá platnosti dnem
podpisu oběma stranami a účinnosti dnem l.l.2019.

V Praze dne 31. 12.2018
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Příloha č. 2
k Nájemní smlouvě uzavřené dne l. 4.2012

uzavřené mezi:
l. BigBoard Praha, a.s.

se sídlem: Na strži 2097/63, 140 00 Praha 4
zastoupený Ing. Richardem Fuxou, předsedou představenstva
1C: 24226491
DIČ: CZ24226491
č.účtu: 2111258804/2700
(provozovatel)

a

2. Střední škola elektrotechniky a strojírenství
se sídlem: Jesenická l, Praha 10,106 00
zastoupená: ředitelkou školy Ing. Be. Simonou Nesvadbovou, Ph.D.
1C: 00639133
DIČ: CZ00639133
Bankovní spojení: PPF Praha l
č.účtu: 2003760004/6000
(uživatel)

Splátkový kalendář včetně DPH pro rok 2019:

Evidenční číslo pro kontrolní hlášení: 1850641

DUZP Základ pro 21 % DPH 21% DPH Celkem k úhradě
15.01.2019 3.120,- Kč 655,20 Kč 3,775,20 Kč
15.04. 2019 3.120,- Kč 655,20 Kč 3,775,20 Kč
15.07. 2019 3.120,- Kč 655,20 Kč 3,775,20 Kč
15.09. 2019 3.120,- Kč 655,20 Kč 3,775,20 Kč

Ruší se platnost Přílohy č. l ze dne 21.12. 2017.

Příloha č. 2 nabývá účinnosti dnem l. l. 2019 a tvoří nedílnou součást Nájemní smlouvy ze
dne l. 4.2012.

V Praze dne 31. prosince 2018

pronajímatel
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nájemťe

BigBoard
BigBoard Praha, a.s.

Na stríi 2097/63,140 OU Praha 4. Česká republika
www.bigboard.c?
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