
 

DODATEK č. 2 nájemní smlouvy č. 2010/0792

Městská část Praha 17

se sídlem Žalanského 291/12b. 163 02 Praha 17 — Řepy

16:00231223

zastoupení starostkou Mgr. Jitkou Synkovou

21

jakožto pronajímatel

Antonín Grůndl. podnikatel

se sídlem Pod Stadiony 39. 150 00 Praha 5

lČ'ó7991793

jakožto nájemce

uzavírají dnešního dne dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 2010/0792 ze dne 17. ledna 2007 ve

znění dodatku č. 1 ze dne 22. června 201 1 tohoto znění:
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V Praze dne 19_ []9_ 2019

  

V čl. I Dodatku č. l nájemní smlouvy č. 2010/0792 ze dne 22. června 201 l se v odstavci 1

za slova ..na pozemku p. č. 48“ doplňují slova ..a pozemku p. č. 49“.

V čl. I Dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2010/0792 ze dne 22. června 201 1 se v odstavci 2

se vkládá nově písmeno d). které zní:

..d) část pozemku p. č. 49 (zpevněná plocha v areálu objektu čp. 125) o výměře 15 mz'ijak

je předmět nájmu znázorněn na pudorysne'm schématu tvořícím přílohu tohoto dodatku.

V ěl. ll se tečka nahrazuje čárkou. za niž se vkládá text tohoto znění:

„přičemž část pozemku p. č. 49 uvedeného v čl. I písm. d) se pronajímá za účelem umístěni

kontejneru k uskladnění zahradního nábytku z provozovny Restaurace Sokol.".

V čl. IV se číslice ..22.000.-.. nahrazuje číslicí ..23.000.-...

'l'ento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu s tím. že dvě

vyhotovení obdrží pronajímatel a jedno vyhotovení obdrží nájemce.

'liento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb.

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 49 o výměře 15 m2 byl podle § 36 odst. 1 zákona

č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisu. zveřejněn na úřední

desce městské části Praha 17 od 3. května 2019 do 20. května 2019.

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

pozdějších předpisu. se konstatuje. ze uzavření této smlouvy schvalila Rada městské části

Praha 17 na svem 23._jednaní dne 9. 9. 2019. usnesením č. 000317/2019.

V Praze dne   

Antonín (irúndlMgr. Jitka Synkov  



Doložka

Na základě dikce „\“ 43 zákona č. 1312000 Sb.. o hlavním městě Praze. ve znění pozdějších předpisů. a V

souladu s usnesením RMČ č. 0003172019 ze dnc 9.9.2019. se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření

Dodatku č. 2 nájemní smlouv) Č. 2010/0792 mezi Antonínem Gríindlem a MČ Praha 17 a potvrzuje se

splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením

1 B -U§~ 2019

V Praze dne .............................
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