
Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě ě. S/832/061/1601/H/2002

Městská část Praha 13
zastoupená Ing. Renátou Uraniovou, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty 
se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 
IČ: 00241687, DIČ CZ00241687 
bank. spojí 
číslo účtu :
(dále jen „pronajímatel14)

Hrdlička, spol s r.o.
zastoupena jednatelem Ing. Janem Floriánkem 
se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 
IČ: 18601227, DIČ: CZ18601227
vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka:C 4062 
(dále jen nájemce)

I.
Dne 30.10.2002 byla mezi MČ Praha 13 a spol. Hrdlička, spol. s r.o. uzavřena nájemní smlouva 
na pronájem části pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky o výměře 142 m2. Na pozemku je 
vybudováno parkoviště pro spol. Hrdlička, spol. s r.o. Pronájem byl uzavřen na dobu určitou 10 
let, počínaje dnem nabytí právní moci stavebního povolení na vybudování parkoviště, tj. do 
23.4.2013. Dodatkem č. 1 ze dne 20.4.2015, dodatkem č. 2 ze dne 13.4.2016, dodatkem č. 3 ze 
dne 11.4.2017 a dodatkem č. 4 ze dne 12.4.2018 byla smlouva prodloužena do 23.4.2019.

Na základě žádosti spol. Hrdlička, spol s r.o. ze dne 25.3.2019 se smluvní strany dohodly na 
následujícím znění dodatku k nájemní smlouvě:

V ČI. II. se vypouští text „do 23.4.2019 “ a nahrazuje se textem „23.4.2022

II.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení RMČ č.UR 0173/2019 ze dne 15.4.2019.
Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním 
smlouvy zajistí MČ Praha 13.
V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva se uzavírá na základě usnesení č. 0173. Rady MČ 
Praha 13 ze dne 15.4.2019.



Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží pronajímatel a 2 
vyhotovení nájemce.



DOLOŽKA

Stvrzujeme ve smyslu §43 Z.Č.131/2Q00SD. v Litrem znět


