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Stejnopis č

Hlavni město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
zastoupené Ing. Janem Rakem, ředitelem odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hl m Prahy 
IČO: 00064581
DIČ: CZ0006458). plátce DPH

(dále jen „pronajimatel'*)
a

Veolia Energie ČR, u.s.,
se sídlem 28. října 33377. 702 00 Ostiava • Moravská Ostrava
zastoupená: Ing. Josefem Novákem, místopředsedou představenstva a Ing. Redou Rahmou, členem
představenstva
IČO: 45193410
DIČ: C 245193410
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 318 

(dále jen „nájemce*')
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DODATEK c. 5

k Nájemní smlouvě 0. A/23/OOOI14/95 ze dne 6 10. 1995. ve znéní dodatku C. 1 ze dne 30. 11. 2002, 
dodatku č. 2 ze dne 22 9. 2008. dodatku č. 3 ?e dtte 18. I. 2010 a dodatku c. 4 7e dne 23. 12. 2013 
nájmu majetku a jeho správě (dále jen jako „smlouva*). mgzi:

o

Hlavním městem Prahou
se sídlem Mariánské nám 2, 110 00 Praha 1
?astoupenym Ing. Radkem Svobodou, ředitelem odboiu evidence, správy a využití majetku MHMP 
IČO'064581 
DIČ: CZOO064581

a

DaJkia Česká republika, a.s.,
se sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
zastoupenou Laureátem Barrieuxem. místopředsedou představenstva
JČO. 45193410

Preambule

S mluvu i strany shodné konstatuj i, ?e u účastníka smlouvy - společnosti Dalkia Česká lepublika. a.s . .se 
sídlem 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193410, došlo kc dni I I. 2015 
ke změně obchodní firmy, a proto došlo ke změně její obchodili firmy uvedené v záhlaví této sinlouvv.

smluvní .strany se dob udiv takto:
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1.
V čl I. ..Předmět smlouvy*' se v důsledku úplatného převodu předávací slámce PS 21 - Mezi Školami 
2479*' 19 z vJastnietví hlavního mihla Prahy do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek domu Mezi 
školami 2476 -24$ 1. provádí následující zrnina.

1. odst. 1 se mění a nove zní takto

..Předmětem této smlouvy je:
a) pronájem objektu plynové kotelny NROK 12. včetně jejího vnitřního technologického

zařízení.
b) pronájem vnitřního technologického zařízení předávacích stanic PS 22. PS 23. PS 24 PS 

25. PS 26. Z 17 a 7 1$,
0} pronájem teplovodu 503 a v kolektoru.

to vše na sídlišti V Praze 5 - Nových Ruiovidch, k.ú. Stodůlky (dále jen ..majetek" a nebo 
..předmět nájmu ’) a

d) be2úplatné zajišťováni správy, údržby a provozu uvedené kotelny a výměníkových stanic 
{dále jen ..správa' j

Specifikace majetku jc provedena v příloze i. I tělo smlouvy."

II.
Ví), li. ..UeJ a obsah správy" se odkaz na ji? neplatný ..zákon č. 222/1994 $b„ o podmínkách podnikáni 
a o výkonu statuí správy v eneigetiekých odvětvích a o státní energetické inspekci" nahrazuje odkazem 
na ..zákone 458/2000 Sb.. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích 
a o změně nékteiých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

III.
V ěl. 111, .,1'manění ujednání*' se piovádi následující změnv.

I. odst. 1 se méní a nové zni takto .Pionajímatel tomu smlouvou pronajímá nájemci předmět nájmu 
uvedený v ěl. I. odst. 1 této smlouvy za dohodnuté roční nájemné, které ě i ni 606. U58,5ti,- Kč (slovy, 
sestsetsest tisíc padesát osm korun českých padesál haléřů).

IV.
7 přílohy o. 1 smlouvy - Uzemni a věcná specifikace majetku se ? části C ..Pořizovací cena majetku" - 
se vyjímá bod 2 BO 21, Mezi Školami C.p. 2479.

V.
1. Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek ř. 5 je vyhotoven v sedmi stejnopisech o třech stranách texiu, z nichž pronajímatel 
obdrží šest stejnopisů a nájemce jeden steinopis

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku c. 5, smlouvy, včetně všech dodatků 
smlouvy v registru smluv dle zákona ě. 340/20)5 Sb o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a orcgistiu smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zajistí piona|imatel.
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5. V souladu i § 43 odsi. I zákona č. 131/2000 Sb„ o hlavním mčstě

mťsiaPr.hlm'0-PrOnÍ‘-"rI,Í,“l P<>1V'WUJC Že wavfcní dodatku č 
mesu Prahy svým unesením č. 1225. 7e dne lO.ň 2010

5. Smluvní .strany shod né pruh ] a Suj í, 
tohn připojujr své podpisy.

stranami a účinnosti dnem

vc znčm pozdějších 
• 5 schvalija Rada hlavního

2e obsah Tohoto dodatku čC. 5 odpovídá jejich vůli a na důkaz

6 -OS- 2019 ' 6 -00- 2019V Praze dne
V Praze dne

za nájemce.

jsi já tuhl nT 'rafiy
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