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[% : „' DODATEK č. 3
á: ; ke smlouvě o pronáimu maietku města ze dne 21. 7. 1994, ve znění dodatku

a“ ' f:"
u.:

.“ J. &' Smluvní strany:

gu EE
; CD Pronajímatel: Město Příbram

se sídlem: Tyršnva 108, 261 19 Příbram 1
zastoupené starostou: lng. Pavlem Piknem
1Č: 243132 _
Bankovní spojení: Ceská s ořitelna, a.s., Příbram

č. ú._
dále jen pronajímatel

Nájemce: Svtředočeský kraj
1C: 70891095
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 — Smíchov,

zastoupený: PaedDr. Tomášem H1aváčem, ředitelem příspěvkové organizace

Střední průmyslové školy a VOŠ, Příbram 11, Hrabákova 271,
IČ: 61100234
se sídlem: Hrabákova 271, 261 80 Příbram 2

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

dále jen nájemce

tuto

smlouvu a dočasně ůpravě nájemního vztahu:

I.

Na základě smlauvy o pronájmu majetku města, uzavřené dne 21. ?. 1994, ve znění jejich pozdějších

dodatků, užívá Středočeský kraj prostřednictvím jím zřízené příspěvkové organizace Střední

průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram 11, Hrabákova 271 nemovité prostory za účelem

reaiizace výuky v rozsahu daném zřizovací listinou.

II.

Obě zúčastněné strany se dohodly na dočasném zvýšení úhrady nájemného na dobu Sti měsíců,

počínaje měsícem října 2013, konče únorem 2014 a to o částku 50.000,- Kčíměsíčně.

Celková výše nájmu za 1 měsíc je ve výši 103.670,—Kč měsíčně. Tuto částku bude hradit nájemce do

15. dne příslušného měsíce bezhotovostním převodem na účet pronajímatele

u České spořitelny, a. č. účtu_

III.

Obě zúčastněné strany se dohodiy, že celková částka zvýšeného nájmu tj. 250.000,- Kč bude použita

na stavební úpravy půdních prostor v budově čp. 271, Hrabákova ulice, Příbram 11, podle zadání

nájemce tak, aby prostory mohly sloužit k výuce technických oborů školy.

Tyto prostory budou upraveny jako náhrada za uvolněné prostory budovy čp. 261, NámDr. Josefa

Theurera, Příbram 11, v souladu s usnesením Rady města č. 97112012.
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| IV.

1 Realizace stavebních úprav bude zahájena v měsíci říjnu 2013, v úzké spolupráci s nájemcem &
| pronajímatelem budovy.

- V.
- Ostatní ustanovení smlowy o pronájmu majetku ze dne 21. 7. 1994, ve znění dodatku,

zůstávají nezměněna.
- Téma dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejn0pšsech s platností originálu, přičemž každá ze

smluvních stran Dbdrží dva.

,“ ' ,!.- ..: 26.11.2013
V Příbrami dne [%;/11,0; V Příbrami dne
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Pronajlmatel: Nájemce: am ||
51 61?
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Ing. Pavel Pikrt siarosta za Středočeský kraj
PaedDr. Tomáš Hlaváč,

ředitel SPŠ & VOŠ, Příbram,

Hrabákova 271


