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Dodatek č. 5
se smlouvě o nájmu garážového stání 
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Pronajímatel:
Městská část Praha 3
se sídlem Praha 3, Žižkov, Havlíčkovo nám. 9, PSČ 130 00
IČ: 00063517 
zastoupená RNDr. Janem Maternou, Ph.D., radním městské části Praha 3
 (dále jen „pronajímatel“)

a 

Nájemce:
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
se sídlem Kongresová 1666/2, Praha 4 – Nusle, 140 21 Praha
IČ: 75151472
DIČ: CZ75151472
číslo účtu: XXXX
zastoupené XXXX
(dále jen „nájemce“) 

(společně dále také jako „smluvní strany“)

I.

	Smluvní strany uzavřely dne 13.10.2000 pod č.j. OBNP/3/459/00So, S/1371/00 smlouvu o nájmu garážového stání, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 13.8.2008 pod č.j. OBNP3/234/08/446/Svob., dodatku č. 2 uzavřeného dne 15.5.2009 pod č.j. OBNP 3/46/09/446/Svob., dodatku č. 3 uzavřeného dne 11.4.2012 pod č.j. OBNP3/55/2012/446/Svob. a dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.4.2018 pod č.j. OBNP3/32/446/2018/Žák. (dále jen „smlouva“).


	Z důvodu zvýšení cen za úklidové služby ze strany jejich dodavatele se v souladu s čl. V. odst. 5) smlouvy smluvní strany dohodly na změně smlouvy ve smyslu čl. II tohoto dodatku.


II.

	Smluvní strany se dohodly na změně čl. V odst. 5) smlouvy tak, že nově zní takto:


5) 	Počínaje 1.3.2019 se nájemce dále zavazuje platit pronajímateli úhradu za úklidové služby, které se pronajímatel zavazuje poskytovat nájemci po dobu trvání nájemního vztahu a jejichž úhrada není uvedena ve výpočtovém listě, ani není zahrnuta v nájemném. Paušální úhrada nájemce za úklidové služby ve výši 107,- Kč měsíčně bez DPH je splatná na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného správcem, tj. společností Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3, jednou ročně k 31.12. kalendářního roku, v němž je plnění poskytováno. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Splatnost faktury je 14 dnů od jejího doručení. Doručením se rozumí zaslání faktury prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo zasláním elektronickou poštou na adresu krpa.osnm.podatelna@pcr.cz. Pronajímatel má právo upravit výši paušální úhrady za úklidové služby v případě zvýšení cen služeb jejich dodavateli.    
Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

III.

	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text smlouvy včetně veškerých dodatků, případně jejich obsah a veškeré skutečnosti v nich uvedené ze strany Městské části Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž obě smluvní strany obdrží dvě vyhotovení.

V Praze dne						V Praze dne






………………………………………………..			………………………………………………………
	   pronajímatel							nájemce












Podle § 43 zákona o hlavním městě Praze potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Záměr byl zveřejněn od 26.2.2019 do 14.3.2019.Schválení nebo souhlas byl dán usnesením Radou městské části č. 179 ze dne 27.3.2019.






.................................................				...................................................
pověřený člen zastupitelstva				pověřený člen zastupitelstva



