
DODATEKČ.1 ke smlouvě

evidenční číslo 2019/0203

o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (dále jen „smlouva“) uzavřené podle § 2302 a násl.

zákona č. 89/2012Sb., Občanského zákoníku mezi:

I.

Smluvní strany

1.Městská část Praha 17,

se sídlem Žalanského 291/12b PSČ 163 02 Praha 6 — Řepy

zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou městské části

IČ: 00 23 12 23

DIČ: czooz31223

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.,

č. účtu: 9021-2000700399/0800 VS 2260000028

(dále jen „pronajímatel“)

a

2.Soukromá střední umělecká škola designu, s.r.o.

se sídlem: Laudova 10/1024, 163 00 Praha 6 — Řepy

zastoupená: lng. Viktorem Lehkým, jednatelem

IČ: 48589373

DIČ: CZ 48589373

Bank.$“,Praha 2, Anglická 20

č. účtu:

(dále jen „nájemce")

  

Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání

a ve shodě uzavírají tento dodatek č.1 ke smlouvě v následujícím znění.

ll.

Čl. I. Smluvní strany se mění a doplňuje (změna umístění sídla druhé smluvní strany) takto:

2. Soukromá střední umělecká škola designu, s.r.o.

se sídlem: Žalanského 68/54, 163 00 Praha 6 — Řepy

zastoupená: Ing. Viktorem Lehkým, jednatelem

IČ: 48589373

DIČ: cz 48589373

Bank. spojení:—, Praha 2, Anglická 20

č. účtu:



111.

3.1 Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží nájemce

a 2 výtisky obdrží pronajímatel

3.3 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000Sb. o hlavním městě Praze, ve znění

pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o nájmu

prostoru sloužícího k podnikání schválila rada městské části Praha 17 na svém 23.j ednání

dne 9. 9. 2019 usnesením č. 000301/2019

3 .4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou

smluvních stran.

3.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že celé znění tohoto dodatku bude na návrh

pronajímatele zveřejněno V registru smluv, v souladu se zákonem č.340/20lSSb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a

o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejněním v registru smluv nabyde

tento dodatek účinnosti.

7 ' s

V Praze dne 1.6 . .09. 2019............... V Praze dne ......(/Ž/.ý/„ .[Tj...........

  
DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu

v souladu s usnesením RMČ č. 000301/2019 ze dne 9. 9. 2019 2019

V Praze dne: 12. 09 2019

  

Pověření členové zastupitelstva MC aha 17


