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Číslo smlouvy 2013/01238/11.2


DODATEK č. 001

ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání dle ustanovení § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
uzavřené dne 09.09.2013 pod č. j: OBNP3/119/2013/449/Svob.2013/01238/11.2
Jeseniova 41 k.ú. Žižkov


I.
Smluvní strany

1) Pronajímatel:
     Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3,
     zastoupená panem Ing. Mojmírem Mikulášem,
    radním městské části Praha 3
    (dále jen pronajímatel)          
      a

2) Nájemce:
////////////////////////////////////
nar. /////////////////////////////
////////////////////////////////////


    (dále jen „nájemce“)
 
II.


Na základě oboustranné dohody smluvních stran a po udělení souhlasu Rady městské části Praha 3 usnesením č. 432 ze dne 27. 6. 2018 se mění shora uvedená smlouva takto:
 

IV. Doba nájmu
Nájem se sjednává s účinností od 1. září 2018 na dobu neurčitou


V. Nájemné
Nájemné se sjednává dohodou smluvních stran a to od  1. 9. 2018
Nájemné činí:  1600,- Kč za 1m2 ročně . tedy 4 284,- Kč měsíčně.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. Přílohou je nový výpočtový list, který stanoví výši nájmu a záloh.






Praha  dne........................                                                    Praha dne..........................





.................................................                                             ...................................................         
             pronajímatel                                                                   	      nájemce




Podle § 43 zákona o hlavním městě Praze potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Schválení nebo souhlas byl dán usnesením Radou městské části č. 432 ze dne 27.6. 2018






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


