D O D A T E K č. 2
k nájemní smlouvě - identifikační kód nájemce P9UPR, fin.kód 21441 ze dne 27.1.2000

Pronajímatel: Městská část Praha 9
se sídlem úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9, PSČ 180 49

zastoupená panem Ing. Vladimírem Řihákem, starostou

IČ: 000 63 8 4

na strane je ne

a e jen „pronajimate

a

Nájemce:

Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Olšanská 55/5, Praha 3,PSČ 130 34
Zastoupená panem Michalem Melčem — ředitel pro nemovitosti, na základě
pověření představenstva,
zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném Městským soudem V Praze, odddíl B,
vložka 2322

rČ: 601 93 336
DIČ: CZ6OI93336

na straně druhé (dále jen „nájemce“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27.1.2000 ve znění pozděj ších dodatků
(dále jen smlouva)

1.
Identifikace nájemce

1.1.

Na základě usnesení Městského soudu v Praze na společnost ČESKÝ TELECOM,a.s.,

usnesením téhož soudu ode dne 1. července 2006 potvrzena změna názvu na Telefónica
02 Czech Republic,as. přešlo V souladu se smlouvou o převzetí jmění uzavřenou mezi
společností Eurotel Praha ,spol. s r.o. a společností ČESKÝ TELECOM,a.s. dne
3. května 2006 jmění zanikající společnosti Eurotel Praha,spol. s r.o., se sídlem Praha 4,
Vyskočilova č.p.1442/1b, PSČ 140 21, IČ: 152 68 306, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem V Praze, oddíl C, Vložka

1504.Společnost ČESKÝ

TELECOM,a.s. (Telefónica O2 Czech Republic,a.s.) je právním nástupcem zaniklé
společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a přešlo na ni jmění této společnosti včetně práv
a povinností z pracovněprávních vztahů, a.s., IČ 60193336, se sídlem Praha 3, Olšanská
Strana 1 (celkem 2)

55/5, PSČ 130 34, jakožto nástupnickou společnost, obchodní jmění společnosti Eurotel
Praha s.r.o., IČ: 15268306, se sídlem, Vyskočilova 1442/lb , Praha 4,PSC 140 21.

1.2. Na základě výše uvedeného se mění identifikace nájemce této smlouvy na:
Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130 34
IČ:601 93 336
DIČ: CZ60193336

II.
Závěrečná ustanovení

2.1.

Obsah smlouvy, jakožto i tohoto dodatku může být měněn pouze písemným ujednáním
obou stran vyjma výjimek smlouvou určených.

2.2.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu smluvních stran.

2.3.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
2.4.

Účastníci smlouvy souhlasí s obsahem tohoto dodatku, který sepsali s pravou a
svobodnou vůlí a na důkaz toho připojují níže podpisy oprávněných zástupců k podpisu.
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POVĚŘENÍ
Společnost Telefónica 02 Czech Republic
, a.s., se sídlem

Olšanská 55/5, Praha 3, PSČ 130
34, IC 60193336, ze: samá v obchod
ním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl
B, vložka 2322 tímto pověřuje svéh
o zaměstnance pana

Michala Melče

SPISOVdI

LI smluv na nájem ciziho nemovi tého
magietku, včetně souvisejících. služeb
do 15 mil. Kč
" podepisování smluv na diamodobý
nájem nemovitostí společnosti do 15 mil.
Kč
a A k podepisování nabytí a zcizení movi
tého majetku společnosti do 10% zákl
adního“
kapitálu společno
sti včetně předkupního práva, je-Ii
účetní hodnota předl—němého
majetku vjedné smlouve, případně
v několika souvisejících smlouvách
úhrnem do
100.000;

Kč

0
.

-

.

k podepisování nabytí ciziho nemovité
ho majetku (nákap), předkupní práv
o a věcné
břemeno k cizímu nemovitému maj edm
do lO0.000,—Kč
kpodepisování nájmu movitého maje
tku společnosti do 10% základního
kapitálu
společností, je—vli účemi hodnota
předmětného majetku v jedné smlo
uvě, případně
v několika souvisejícíc

h smlouvách úhrnem do 100.000,-Kč
k podepisování zcizení nem vizosu' spole
čnosti, věcné břemeno apt—ohlášení vlast
nil—za
budovy dle zák.č. 72/1994 Sb., poku
d V jednotlivém případě účetní hodn
ota
těchto
nemovností přesáhne vjedoé- smlouvě,
případně. v několika souvisejících smlo
uvách
úhmem do 100.000,—Kč
k podepisování jednorázových smlu
v do hodnoty SO0.00Ú,—Kč

Pan Michal Melč je oprávněn činit
veškeré právní úkony, včetně podpis
u dokumentů,
v souvislosti s uvedeným zastupov
áním.
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