Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor vedlejší hospodářské činnosti, oddělení nebytových prostor
Adresa pracoviště: Lipanská 9/405, kancelář č. 205
Telefon: 222116111 fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 009021 – 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
Stránka 2 z 2
file_0.jpg


file_1.wmf








MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor vedlejší hospodářské činnosti
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha 3







Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor vedlejší hospodářské činnosti, oddělení nebytových prostor
Adresa pracoviště: Lipanská 9/405, kancelář č. 205
Telefon: 222116111 fax 222 540 864, e-mail: podatelna@praha3.cz, www.praha3.cz
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 009021 – 2000781379/0800 DS:eqkbt8g
Stránka 1 z 2
OVHČ/135/2666/2019/kub
2018/00700/OBNP-OBNP

DODATEK č. 1

ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání dle ustanovení § 2302 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
uzavřené dne 29.4.2019 pod č. j: OBNP 3 /63/2666/2018/pú/žák., 2018/00700/OBNP-OBNP
Olšanská 7 č., p. 2666, Praha 3


I.
Smluvní strany

1) Pronajímatel:
     Městská část Praha 3, se sídlem Havlíčkovo nám. 9, Praha 3,
     zastoupená panem RNDr. Janem Maternou, Ph.D.,
     radním městské části Praha 3 
    (dále jen pronajímatel)          
      a

2) Nájemce:
Palace Dental Clinic, s.r.o.
IČO: 03247023
Dlouhá 727/39
Praha 1-Staré Město
110 00  Praha 1
      vedená v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka
      229127
Zastoupená:
XXXXXXXXXXXXX
      (dále jen „nájemce“)

 II.


Na základě oboustranné dohody smluvních stran a po udělení souhlasu Rady městské části Praha 3 usnesením č. 573 ze dne 9.9.2019 se mění shora uvedená smlouva takto:




 
1. Předmět smlouvy
    Čl. I. Odst. 1) se mění takto:

Pronajímatel prohlašuje, že je na základě ustanovení § 3 odst. 2 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vystupovat v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, že má obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Statut HMP“) svěřeny do správy prostory nesloužící k bydlení, nacházející se v domě č. p. 2666 v Praze 3, k. ú. Žižkov ul. Olšanská 7, které je oprávněn přenechat nájemci do užívání, a že touto smlouvou pronajímá nájemci:
nebytovou jednotku č. 57 v domě č. p. 2666 k. ú. Žižkov, 
tj. nebytové prostory o celkové výměře 12,99m2

2. Předmět smlouvy
    Čl. IV. Odst. 1) se mění takto:

Nájemné se sjednává dohodou smluvních stran ve výši 2.300,- Kč za m2 a rok, 
tj. měsíčně 2.490,- Kč.


III.

           Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a nabývá účinnosti dnem 1.10.2019 (viz výpočtový list).




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





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







Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ/ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne  9.9.2019 č. 573. Záměr byl zveřejněn od 9.7.2019 do 25.7.2019.    

