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54:04 Dodatek č. 2
„ŠŠŠ );; ke smlouvě o pronájmu majetku města ze dne 21.7.1994, ve znění dodatku

;; Š Smluvní strany:

3 É Pronajímatel: Město Příbram
3:3 Ě zastoupené starostou Ing. Ivanem Fuksou

E 09 se sídlem: Tyršova 108, 261 19 Příbram 1
IČO: 243 132
Bankovní spojení: Česká siořitelna, &. 5., Příbram

Za věcná plnění odpovídá: Ing. Margita Kroupová
Za ekonomická plnění odpovídá: Drahomíra Čejková

& .

Nájemce: Střední průmyslová škola '
zastoupená ředitelem školy PaedDr. Tomášem Hlaváčem
se sídlem: Hrabákova 271, 261 01 Příbram II

IČO: 61 100 234

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Příbram

č. účtu:_

Po dohodě smluvních stran a na základě rozhodnutí Rady města Příbram ze dne 3.10.2005
usnesení č. 84212005 3 ze dne 3.4.2006 usnesení č. 32942006 & Rady Středočeského kraje ze
dne 21 .12.2005 usnesení č. 061—29/2005/RK se smlouva o pronájmu majetku města
s účinností od 1.9. 2005 upravuje následovně:

Ž 1.

. Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 26.9.2001, čj.
5359 dochází k úpravě subj ektu nájemce na :

„Středočeský kraj

zastoupený PaedDr. Tomášem Hlaváčem, ředitelem příspěvkové organizace, na základě

usnesení rady kraje ze dne 21.12.2005 č. usn. 061 -29!205ÍRK
se sídlem: Zborovská 1 1, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: “30 391 095
Bankovní spojení: '
č. účtu: „

Il.

Čl. II, odst. 1 nově zní:

„11.1 Pronajímatel je vlastníkem objektů v Příbrami II, Nám. Dr. Theurera 261, Hrabákova
185 & objektu na parc. č. 1930“ bez č.p., zapsaných na listu vlastnictvi č. 10001 pro
katastrální území Příbram 11 Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Příbram, ve kterém pronajímá nájemci nebytové prostory:
učebny, kanceiáře1560,00 m2 199,-Kčfm2frok 310.440,0 Kč
knihovna, kabinety, chodby 155,90 m2 123,-Kčfm2lrok 2632170?, Kč

šatny, WC, schodiště, sklad 637,96 m2 101,-Kčfm2/rok 64.434,0 Kč
celkem 3753,86 m2 64411443 Kč



Čl. 111, odst. 1 a z nově zní:
„111.1 Cena za pronájem nebytových prostor je stanovena dohodou a činí 6440443 Kč za rok

tj. 53.670,-Kč měsíčně. Tuto částku bude hradit nájemce do 15. dne příslušného měsíce

bezhotovostním převodem na účet pronajímatele u Ceské spořitelny, a.s., č.účtu_

_
II1.2 Při prodlení s placením nájemného uhradí nájemce pronajímateli úrok z prodlení. Výše

úroku z prodlení odpovídá ročně Výši repo sazby stanovené Ceskou národní bankou, zvýšené

(; sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, je

výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Ceskou národní bankou & platné

pro první den přísiušného kalendářního pololeti.“

111. '

. Ostatní ustanovcm smlouvy o pronájmu majetku ze dne 21.7.1994, ve znění dodatku,

zůstávají nezměněna.

» Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

. Tento dodatek jc vyhotoven ve čtyřech st'cjnopiscch s platnosií originálu, přičemž každá

ze smluvních stran obdrží dva.
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: PaedDr. Tomáš Hiaváč Ing. Ivan Fuksa

ředitel příspěvkové organizace starosta
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