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Dodatek č . 1
ke Smlouvě o nájmu prostor slouž í cí ch podnikání  k realizaci aktivit pro mí stní

komunitu č .0003/0/zoMl/Lg ze dne L3.2.2oL9

Smluvní  strany

1. Pronají matel: Městská č ást Praha 5,

nám' ].4' Yí jna 4,I50 Ż2 Praha 5

lČ o: ooooEogt
DlČ : CZO0063631
Zastoupena: starostou RNDr. Danielem Mazurem Ph.D.
(dále jako,,pronají matel")

2. Nájemce: Kulturní  a rodinné  centrum Barrandov, z.s.
Se sí dlem: Werichova 98t/2L, Hluboč epy, ]-52 oo Praha 5

lČ o: ogs 3Ż 4I1'
Zastoupena: Petrou Jelenovou, předsedkyní  spolku
(dále jako ,,nájemce")

(společ ně dále jen,,smluvní  strany")

il.
Úvodní  ustanovení

1. Pronají matel a nájemce uzavřeli dne 13' 02.zoI9 Smlouvu o nájmu prostorslouŽí cí ch
podnikání  k realizaci aktivit pro mí stní  komunitu č ..0o03/0/zoMl/L9 (dále jen ,,Nájemní
smlouva"), na základě které  je nájemce oprávněn už í vat pozemek parc. č . 939/Ż0, o
výměře 865 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří , jehož  souč ástí  je stavba
obč anské ho vybavení , tj. budova č . p' 886, vš e v k. ú . Hluboč ePY, na adresní m mí stě
Záhorské ho 886/4, Praha 5 (dále jen ,,Budova"), a pozemek parc. č .939/zI, o výměře
3000 m2, druh pozemku ostatní plocha, (dále jen ,,Souvisejí cí pozemek"), vš e zapsané  u
Katastrální ho ú řadu pro hlavní  město Prahu, Katastrální  pracoviš tě Praha, na listu
vlastnictví  č . I24o pro k. ú . Hluboč epy, obec Praha, to vš e za ú č elem provozování
kulturní ho a rodinné ho centra, dětské  skupiny, kluboven spolků  a oddí lů  pro
volnoč asové  aktivity dětí š kolní ho věku a provozování  kavárny, vč etně dalš í ch aktivit a

č inností  vyplývají cí ch z potřeb mí stní  komunity.
2. Nájemce předlož il pronají mateli aktualizovanou Pří lohu č . 4 Nájemní  smlouvy, se

kterou pronají matel uzavření m tohoto dodatku (dále jen ,,dodatel<")vyjadřuje souhlas.
3. Vzhledem k výš e uvedené mu a v souladu s usnesení m Rady městské  č ásti Praha 5 č .

1'5/415lŻ0!9 ze dne 10. 04. zo!9 uzaví rají  smluvní  strany tento dodatek č . L ní ž e
uvedené ho znění .
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il1.

Předmět dodatku

1. Původníznění přílohy č'4 Nájemní smlouvy s názvem Souhlas pronajímatele

s podnájmem - seznam podnájemců se rušía nahrazuje novým zněním dle přílohy č.1

tohoto dodatku.

2. ostatní ustanovení Nájemní smlouvy zůstávajív platnosti, jak bylo původně sjednáno.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu posledníze smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č,.34o/Żol5 Sb., o

zvláštníchpodmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv, ve zněnípozdějšíchpředpisů.

2. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č.1, obsahujícínovéznění přílohy č.4

Nájemnísmlouvy s názvem Souhlas pronajímatele s podnájmem - seznam podnájemců.

3. Tento dodatek byl sepsán v5 (pěti) stejnopisech,znichž nájemce obdržípo1(jednom)

vyhotovení a pronajímatel 4 (čtyři) vyhotovení.
4. Smluvnístrany berou na vědomí, Že k nabytíúčinnostitohoto dodatku včetněsmlouvy,

kterou upravuje, doplňuje čimění, je nezbytné jeho uveřejněnív registru smluv podle

zákona č.34o/Ż0t5 sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkterých smluv,

uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů, do 30 dnů

ode dne podpisu dodatku poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsícůode dne

podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5' Smluvnístrany berou na vědomí,

žezveřejněníosobníchúdajův dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první

se děje v souladu s tímto zákonem a s čl.6 odst. 1 písm. c) nařízeníEvropského

parlamentu a Rady (EU) 2oL6l679. Smluvnístrany prohlašují,žeskutečnosti obsaženév

dodatku nepovažujíza obchodní tajemství ve smyslu 9 504 občanskéhozákoníku a

udělují svolení k jejich užitía uveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalšíchpodmínek'

5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují,žebyl

sepsán na základě jejich pravéa svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně

nevýhodných podmínek, na důkaz čehoŽ připojujísvé podpisy.

6. Tímto se Ve smyslu ustanovení s 43 odst. ]. zákona č,.I31'/2oo0 sb., o hlavním městě

Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost

právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č.

15/415/2019 ze dne L0. 04. 2OI9.

0 2 -*5- ?ĺ}i! v Praze: .{?, !, .1,q !1.V Praze

.D

l(ulturn arrandov z's.

Petra Jelenová, předsedkyně spolku

nalemcepronajímatel
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Pří loha č .4 náiemní smlouw budow Záhorské ho 886/4

Seznam budoucí ch podnáiemní ků

Sportí k - dětský oddí I

č innost _ celoroč ně s dětmi a mládež í  na praž ské m sí dliš ti Barrandov - pravidelně jeden den
v týdnu a minimálně jedenkrát měsí č ně při ví kendových č i jednodenní ch akcí ch' V období  letní ch
prázdnin zpravidla třĺ týdenní  stanový tábor, v prů běhu zimní ch prázdnin týdenní  pobyt na horách.
Také  kaŽdoroč ně několik akcí  pro veřejnost - sběr odpadu v rámci programu Clean-up The World,
sázení stromků  nebo č iš těnĺ ptač í ch budek. od roku 2016 je souč ástí skupina nejmenš í chvevěku 6
aŽ8let-Dráč ata

Podnájemce Ceský svaz ochránců  pří rody 01/87 Strom
se sí dlem: Renoirova 644121, Hluboč epy, 152 00 Praha 5
lČ : 61388904
vedený u Městské ho soudu v Praze pod sp. Zn. L49286

Úč el podnájmu Klubovna pro sdruŽování č lenů  dětské ho oddí lu Sportí k a Dráč ata, prostor pro
pří pravu programu oddí lů , a setkávání č lenů  Č soP Strom a rodič ů . Dále
provozování  kurzů  a zájmových krouž ků  pro veřejnost. Prostor pro setkávání
č lenů  spřátelených organizací .

na neurč itoDoba podnájmu

Sdí lení Prostor bude z 50% č asově sdí len s Křest'anským společ enství m
Ní Že uvedené  platby jsou pouze 50% plateb za mí stnost 2.30

Předmět podnájmu Mí stnost 2.30 o ploš e 47,07 m2 (podí l na společ ných prostorech 19,4 m2)
a sklad 2.08 o ploš e 6,51 m2 (podí l na společ ných prostorech 4,05 m2)

Nájemné 1 298'60 Kč  měsí č ně za mí stnost, 365'23 Kč  měsí č ně za sklad, pravidelné
navyš ování  o inflaci od r.2020 (nekomerč ní  sazba)

3 523 Kč  měsí č ně, od 1.7.2019 sní Žení  na 2 925 Kč

Junák _ ěeský skaut - 379. oddí l - chlapci

Junák - ěeský skaut, středisko Maják Praha, z. s., lCo 40612325, se sí dlem Nitranská 1o43t16,
Vinohrady, 130 o0 Praha. ZaloŽenr. 1945.

č innnost - celoroč ně s dětmi amládeż í  na praŽské m sí dliš ti Baľ andov _ pravidelné  schů zky
jednotlivých oddí lů  1x v týdnu a jedenkrát měsí č ně přiví kendových akcí ch mimo klubovnu. V období
letní ch prázdnin zpravidla tří týdenní  stanový tábor.

Podnájemce Junák'č eský skaut, středisko Maják Praha, z. s.
se sí dlem: Nitranská 1043116' 130 00 Praha 3
ICO:40612325
L 38439 vedená u Městské ho soudu v Praze

Úč el podnájmu klubovna pro schů zky oddí lu Skauti, Starš í vlč ata - Chřestýš i a
Mladš í  vlč ata - Vydýsci

Zalohy

Doba podnájmu na neurč ito



Sboľ  Cí rkve bratrské

zaloŽen Praze 5 V roce 'l894. Sí dlo Vrázova 4, Praha 5 - Smí chov , 152 00 Sbor je souč ástí  Cí rkve
bratrské , která pracuje zhruba na 160 mí stech anavazuje na tradicistaré  Jednoty bratrské  a usiluje o
soudobé , praktické  křesť anství v duchu Bible.

č innost - pravidelná setkání  pro dorost, mládeŽ, mladé  rodiny i seniory, studijní  setkání  nad Biblí ,
bohosluŽby, modlitební  setkání , nedělní  š kolu pro děti, letní  tábor pro dorostence a týdennĺ  pobyt pro
vŠ echny generace. Kromě toho pořádá obÖasné  výlety a akce pro mládeż , děti, dorost a seniory, cykly
přednáš ek akurzy o křesť anství . V prostorách sboru pů sobÍ  bezplatná Dluhová poradna, kterou
provozuje Poboč ka Diakonie Cí rkve bratrské  v Berouně.

Podnájemce Sbor Gí ľ kve bľ atrské  v Pľ aze 5
se sí dlem: Vrázova 4, 150 00 Praha 5
lC: 61382191
zapsaný v rejst. Ministerstva kultury Č R, č . evid 4-03911994

Úč el podnájmu klubovna pro sdruž ování  č lenů  a veřejnosti, pro vzdělávání  dětí ,
mĺ adistvých a dospělých, pro pořádání  bohosluŽebných setkání  a
setkání , která budou přispí vat k prevenci rizikové ho jednání  dětí  a
mládeŽe

Předmět podnájmu

Nájemné

Zálohy

Doba podnájmu:

Předmět podnájmu

Nájemné

Zálohy

Teľ apeutická mí stnost

Úč el podnájmu

Doba podnájmu:

Předmět podnájmu

Mí stnost 1'03 o ploš e 15'88 m2, podí lna společ ných prostorech 1'486m2

802 Kč  měsí č ně, pravidelné  navyš ování  o inflaci ad r' 2020 (nekomerč ní
sazba)

1 841 Kč  měsĺ č ně, od 1.7 . 2019 sní Žení  na 1 528 Kč  měsí č ně

na neurč ito

Mí stnost 2'32 o ploš e 28,63 m2, podí l na společ ných prostorech 13'41 m2

1 603 Kč  měsí č ně, pravidelné  navyš ování  o inflaci od r' 2020 (nekomerč ní
sazba)

4 456 Kč  měsí č ně, od 1'7 ' 2019 sní ž ení  na 3 700 Kč  měsí č ně

Fyzioterapie - poskytování  masé rských' rekondič ní ch, rehabilĺ tač ní ch a
regenerač ní ch sluŽeb
na neurč ito

Zuzana Mindoková vystudovala rehabilitaci na Fakultě tělesné  výchovy a sportu Univerzity Karlovy
v Praze s rigorózní  prací  v oboru fyzioterapie. 1 0 let pů sobí  na rehabilitač ní  ambulanci v Praze 4 jako

fyzioterapeut. Pracuje jak s dospělými, tak s dětmi' má š iroké  znalosti v oblasti lé č ebné  rehabilitace a
pů sobí  jako lektor kurzů .

Podnájemce PhDľ . Zuzana Mindoková
se sí dlem: Praha 5, Hluboč epy, Lamač ova 826ĺ 13
lC 07427794
zapsan á v Živn ostenské m rej stří ku č ,.j.o ozu t7 693/2 0 1 8/Su

Mí stnost 2'21 o ploš e 24,56 m2, podí l na spol' prostorech 10,12 m2



Nájemné

Zálohy

Sdí lená kance!ář

Sdí lený kancelářský prostor v mí stnosti 2.13

Podnájemce

2 460 Kč  měsí Öně' pravidelné  navyš ování  o inflaci od r' 2020 (komerč ní  sazba)

3 676 Kč  měsí č ně, od 1.7. 2019 sní ž ení  na 3 052 Kč

Úč el podnájmu

Doba podnájmu

Sdí ĺ ení

Předmět podnájmu

Nájemné

Zálohy

Psvcholoqická poradna

Úč el podnájmu

Doba podnájmu

Předmět podnájmu

Nájemné

Zálohy

399 Kč  měsí č ně, od 1.7.2019 sní ż ení  na 331 Kč

Bc. Ludmila Sedláková se věnuje psychoterapii od roku 2000. Vystudovala speciální  pedagogiku a
té Ž 5 let studĺ a vš eobecné ho lé kařství , absolvovala psychoterapeutické  výcviky a PraŽskou
psychoterapeutickou fakultu.

Podnájemce Bc' Ludmila Sedláková
se sí dlem: Peckova 27717, 186 00, Praha 8 - Karlí n
lco:ł zoĺ ogos
F yzická osoba pod ni kaj í cí  dl e Živnostenské ho zákona

lng. Jana Mikš ánková
se sí dlem: Praha 5, Jinonice, Bŕ eŽánecká75814
lČ o:64586171
F yzická osoba podn i kaj í cí  dl e Živnostenské ho zákona

provozování  fi nanč nÍ ho poradenství

na neurč ito

Prostor bude č asově sdí len z polovĺ ny
Ní Že uvedené  platby představujĺ  50% plateb za prostor

Mí stnost 2'13 o ploš e 6,71 m2, podí l na spol. prostorech 0,82 m2

590 Kč  měsí č ně, pravidelné  navyŠ ování  o inÍ laci od r.2020
(komerč ní  sazba)

provozování  psychologi cké  poradny

na neurč ito

Mí stnost 2'27 o ploš e 24,61 m2, podí l na spol. prostorech 11,52m2

2 486 Kö měsí č ně, pravidelné  navyš ování  o inÍ lacĺ  od r. 2020
(komerč ní  sazba)

3 831 Kč  měsí č ně, od 1.7.2019 sní ž ení  na 3 180 Kč



Dětská skupina

Eva Pavlicová Žije 30 let na Barrandově, 7 let ředitelka státní  š kolky zřizované  MČ  Praha 5,
zakladatelka a ředitelka předš kolní ho centra a soukromé  uŠ , reoitetta dětské  skupiny, kde
organizovala společ né  č innosti a aktivĺ ty dětí  a seniorů . Má zkuš enosti s lektorskou č inností  -
přednáš ky o nadaných dětech, předš kolní m vzdělávání , pří prava do š koĺ y, spolupracovala i

s pedagogickou, zdravotní  a sociální  š kolou - prohlĺ dky dětské  skupiny, náslechy, praxe studentek.

Dětská skupina v ul.Záhorské ho bude fungovat jako alternativní  sluŽba pé č e o děti v heterogennÍ
skupině, která bude rodič ů m a dětem nabí zet flexibi|itu a kvalitu. Programově se bude odliš ovat od
stávají cí ch zařizení  na Barrandově. Dětská skupina bude urč ena přednostně barrandovským dětem a
dětem z MC Praha 5 ve věku 2-6 let (dle zájmu rodič ů  i dětem mtadš í m) a bude optimálně rozví jet a
respektovat jejich individuální  potřeby. Bude se zde propojovat hra, vzdělávání  a zábava
s individuální m pří stupem a dů razem na přátelstvĺ , pohodu a radostné  proŽí vání  dětství .

Předpokládaná docházka dětí  do DS - dle potřeby azĄmu rodič ů  -ve zkrácené  denní  době nebov
celodenní m provozu ( 7:30 - 16:30 )

Personální  kvalifikace peč ujÍ cí ch osob : uč itelka MŠ , zdravotní sestra, dětská chů va

Cí lem je vytvořit přátelské  mí sto, které  obohatí  kaŽdé  dí tě ve vš ech směrech jeho rozvoje a připraví
děti na plynulývstup do MŠ  a ZŠ . Zároveň umoŽnit maminkám postupné  zač leňování  do pracovní ho
procesu.

Podnájemce lQ š kolka Delfí nek, z.s. (zastoupena Evou Pavlicovou)
se sí dlem: Lohniské ho 846121, Praha 5
lco: ozgzĺ oos
vedená u Městské ho soudu v Praze pod sp.zn' L 71683

Úč el podnájmu

Doba podnájmu

Předmět podnájmu

Nájemné

Zálohy

Sboľ  Křest'anské  společ enství  Praha

Podnájemce

provozovánÍ  dětské  skupiny, aktivity spojené  s předš kolní m
vzdělávání m, krouŽky, semináře

na neurč ĺ to

Mí stnosti 1.05-1.14 o celkové  ploš e '197,63 m2, podí l na spol.
prostorech 18,77 m2

14 201 Kč  měsí č ně, nájemné  za duben 2019 sní Ženo na 6 000 Kč
z dů vodu prodlevy kvů li schvalování hygienou' pravidelné
navyš ování  o inflaci od r' 2020 (komerč ní  sazba)

12799 Kč  měsí č ně od 1.5.2019

Sbor Křest'anské  společ enství  Praha
se sí dlem: Na Žeńvách 23,Praha 8, 180 oo
lČ :73631043
vedený Ministerstva kultury pod č 'r. 22-001l20o2-9756

pořádání  kulturní ch, vzdělávací ch a náboŽenských aktivit

na neurč ito

Úč el podnájmu

Doba podnájmu

Sdí lenÍ Prostor bude z 50% č asově sdí len se Sportí kem - csop sTRoM



Jana Haš plová je zakladateĺ kou a ředitelkou Š koly vědomé ho rodĺ č ovství  a lektorkou masáŽí  dětí  a
kojenců . Š kolĺ  lektory masáŽí  dětí  a kojenců  pro Č R. MasáŽí  dětí  se věnuje jiŽ 20 lel. Je autorkou
knihy a výukové ho DVD MasáŽe dětí  a kojenců  a spoluautorkou knih Č ekáme děť átko a Velké  knihy o
matce a dí těti. Spolupracuje s institucemi peč ují cí mi o zdravotně postiŽené  děti, pí š e do novin a
č asopisů  o dětských masáŽí ch a vystupuje v televizní ch pořadech s touto té matikou.

Podnájemce Mgľ . Jana Haš plová
se sí dlem: Pivcova g59, Praha 5, 152 o0
lČ : 45369071
Fyzická osoba podnikají cí  podle Živnostenské ho zákona

Úč el podnájmu v oblasti masáŽe dětí  a kojenců  a dospělých a aromaterapie _

poskytování  individuální  i rodinné  terapie, tré ninkové  workshopy,
lektorské  kurzy masáž í

Předmět podnájmu

Nájemné

Zálohy

Masáž e dětí a koienců

Doba podnájmu

Předmět podnájmu

Nájemné

Zálohy

Ní Že uvedené  platby jsou pouze 50o/o plateb za celý prostor

Mí stnost 2'30 o ploš e 47,07 m2, podí l na spol. prostorách 19,4 m2

1 298,60 Kč  měsí č ně, pravidelné  navyš ování  o inflacĺ  od r.2O2O

3 523 Kč  měsĺ č ně, od 1.7'2019 sní Žení  na 2 925 Kč ,

na neurč ĺ to

Mí stnost 2.29 o ploš e 24,71 m2 (podí l na společ ných prostorech 11,57 m2)
a sklad 2.09 o ploš e 6,79m2 (podí l na společ ných prostorech 4,22m2)

2 496 Kč  měsí č ně za mí stnost, 381 Kč  měsí č ně za sklad, pravidelné
navyš ování  o inflaci od r' 2020 (komerč ní  sazba)

3 846 Kč  měsí č ně, od 1.7 '2019 sní Žení  na 3 193 Kč

Multifu kč ní  sál

Multií unkč ní  sál bude pronají mán v urč ených č asech dle rozvrhu sálu. Jednáno s těmito spolky a
skupinami, které  projevily zájem ohledně hodinových pronájmů  během týdne:

. Senior fitness - Ženy

. Senior fitness - muŽi

. Kobelková lva - Zdravotní  cvič ení  dospělí

. Jóga dospělí  i děti

. ZdravotnÍ  cvič ení  seniorů

. Cvič ení  pro těhotné

. Cvič ení  po porodu

. Taichi _ spec. pedagoŽka - práce s poruchami uč ení , soustředění m a š kolní  zraĺ ostí

. MasáŽe dětí  a kojenců  -výukové  hodiny pro rodič e s handicapovanými dětmi a pro lektory

. Cvič ení rodič ů  s dětmi



V následují cÍ  č ásti podrobně rozepisujeme pouze podnájmy multií unkč ní ho sálu, jejichŽ rozsah
přesahuje 24 hodin měsí č ně:

Podnájemce Studio K Barrandov z.s.
se sí dlem: HÖgerova 686/6, Hluboč epy, 152 00 Praha
ICO 27013952

Úč el podnájmu

Č asové  rozvrž ení

Doba podnájmu

Předmět podnájmu

Hodinová sazba

cvič ení  dětí 4-9 |et + pří pravka aerobiku 7-11 leI

pondělí  15 - 16.30' ú teý'15.30 - 18, č tvrtek 17-18'15

duben - č erven 2019, září  2019 - č erven 2020

multifunkč ní  sál mí stnost 2'33 a pří sluš enstvÍ

350 Kč /hod (vč etně poplatku za sluŽby)

Kalkulace 2Q12019 týdně duben 19 květen 19 č eruen 19
Poč et hodin 6 26,75 25,5 24
GELKEM Kč 9 363 Kč 8 925 Kč 8 400 Kč


