
Dodatek č. 3
MČ Praha 12 & PROX/M.4 SOC/ALE, občanské sdruženi

Dodatek Č. 3

ke smlouvě uzavřené dne 14.1.2002

Pronajimatel: Městská část Praha 12,
Písková 830/25, Praha 4 - Modřany,
zastoupená starostou panem Petrem Ilánou,
IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151
bankovní spojení: Česká spořitelna a-s. Praha,
č.ú.:
KS 379 (při platbách v hotovosti),
0308 (při platbách převodním příkazem),
variabilní symbol 0221000007
(dá1e jen ,,pronajimatel") na stranč jedné

a

Nájemce: PROXIMA SOCIALE, občanské sdružení
Rakovského 3138, 143 00 Praha 12 - Modřany
IČ: 49625624
zastoupená paní Mgr. Martinou Zimmermannovou,
ředitelkou
(dále jen ,,nájemce") na straně druhé

A)

výše uvedené smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě, uzavřené podle zákona
č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění, dne 14.1.2002, ve
znění dodatku Č. l a dodatku č. 2, dohodly na změně textu Článku X., bodu 1. Citované
ustanovení nájemní smlouvy zni nyní takto:

Článek X.
Trvání nájmu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2022.
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B)

l. Ostatní ujednání nájemní smlouvy, ze dne 14.1.2002, dodatku č. 1 a dodatku č. 2, jsou
tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou
stejnopisech podepsaných oprávněnými osobami.

3. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv,
vedené Městskou části Praha 12, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o
smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuji za
obchodní tajemství ve smyslu § 17 Obchodního zákoníku a udělují svoleni k jejich užití a
zvej'ejnění bez stanoveni jakýchkoliv ďalších podmínek.

4. Tento dodatek Č. 3 nabývá platnosti po připojení podpisů a účinnosti dnem 1. ledna 2008.

V P'az" d""' 1 2, 12. 2007

pronajimatel nájemce

Městská část Pratia 12
DoioZka

dle § 43 zákona iS. 131,'2000 Sb., :) ':1avním mésté Praze
osvčdčují, že tato ĹĹSMd tMa&zvelejněna na Úředni ď2scé Úradu městské čásý /3 ýt1/ea+
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PROXIMA SOCIALE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Rakovského 3138, Praha 12 - Modřany, telefon - 241 770 232
office@proximasociale.cz, www.proximasociale.cz

POVĚŘENĹ

Výkonná rada občanského sdružení PROXIMA SOCIALE, o. s. svým usnesenim
ze dne 6. 11. 2006 uděluje pověřeni

Mgr. Renata Baxová
CtŠ (it (-d Á'ÁH, 4 , HK)

aby v období 19. 11. - 18. 12. konala jménem občanského sdruženi Proxima
Sociate, o. s. tyto úkony: ,

")

b)

')

d)

Uzaviráni všech typu smluv a dohod, jimiž je zabezpečován provoz a
realizace všech aktivit sdružení, zejména po stránce materiálni, technické,
ekonomické a personálni. Stejně tak uzaviráni nájemních smluv.
Zastupování občanského sdruženi a jednání s orgány štátni správy a
samosprávy v otázkách, které bezprostředně souvisejí s realizaci aktivit
sdruženi.
Zacházení s předělenými finančnimi prostředky a užití finančních prostředkú.
které byly ziskány pro potřeby činnosti sdruženi. jedná se o pokladní hotovost
a drženi platební karty č. 4188030563469652 Kcmerční banky.
Oprávněni ke správě majetku a užití finančních prostředků účelové vázaných
rozpočtem schválených projektú a účelových dotaci dle článku 5, odst. 1
písmeno c. stanov sdružení.

V Praze dne 6. 11. 20(17

Ladislav Rokos
předseda organizace

Renata Baxová
zástupkyně ředitelky organizace

OVÉŔOVACĹ DOLOZKA PRO V|DIMAC!
Padle Qvéřwaci ktNhy ljradj měsacé časti pram 12

poč Č. v|cl|maóe 3979/ 2007

tato úplná koµe obsahujici 1 stranu
souhlasi dodovně s předloženou listinou,
z níž byla pořízena a tato listina j
obsahujiclm 1 stranu.

V Praze 4- Modřanech dm : 28. 1
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