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Dodatek č.4

uzavřené mezi nížeuvedenými smluvními stľanami đne1.3.2006 ve znění

pozdějších dodatků

I

a

Smluvní stľany

1. Městská částPľaha 5

zastoupená: |UDľ' Milanem |ančíkem,staľostou

se sídlem: nám' 14' íijna4,I50 22 Praha 5

IČ: 00063631

olČ: CZ0o063631

bank.spoj': eskáspořitelna a.s., pobočka Pľaha 5

č'účtu
(dále jen,,pronajímatel")

2. REGIOS, a.s.

zastoupená: Evženem Vackem, místopředsedou představenstva

Ing. Liborem Luňáčkem, místopřeđseđoupředstavenstva

se sídlem: Únoľtty 275,252 64 VelkéPřílepy
IČ: 46356487

oIČ: CZ46356487

spoI. zapsaná v obchodním ľejstříkuvedeném Městským soudem v Praze, odđílB, vložka2029
(dále jen,, nájemce")

ToRES-technické, obchodní a rekľeačníslužby, a.s.

zastoupená: Ing. Petrem Morávkem, místopředsedou představenstva

se síđlem:Radlická 26, 150 00 Pľaha 5

IČ: 40767825

(đálejen,,původnínájemce")

a

se đohodlyna této změně výše uvedené smlouvy:



II

1. Č lánek III. odst. 3. se ruš í  a nahľ azuje tí mto textem:

Pronají matel přenechává nájemci k už í vání  objekty č . 3 a B (viz pří loha č . 1 - Plánek pľ onajatých

pľ ostoľ ), a to ke ztizení  sběľ né ho dvoľ a a překladiš tě odpadů . }edná se o prostory o celkové

v'ýměře L.67I,25 m2.

2. Č Hnek III. odst. 4' se ruš í  a nahľ azuje tí mto textem:

Pronají matel přenechává nájemci k už í vání  následují cí  nebytové  pľ ostory:

1) objekt č . 3 - opľ aváľ enský box o ýměÍ e 152,6 m2

2) objekt č . 8 - zpevněná plocha o v'ýměře 1.458,65 m2

Celková ýměře pľ onají maných pľ ostoľ  tedy č iní  1.611.25 m2'

3. Č lánek VII. odst' 1. se ruš í  a nahľ azuje tí mto textem:

Smluvní  Strany se o ýš i nájemné ho za už í vź ní  předmětu nájmu dohodly na č ástce ve v'ýš i

223.7 79,- Kč /rok (slovy: dvěstědvacettři tisí ce sedmsetdevatenáct korun č eských)'

Rozpis nájemné ho je násleđ ují cí :

i. obiekt č . 3 - 1. podlaž í :

opraváľ enský box
566,- Kč lmZlrok

tj' celkem roč ně 57.109,- Kč

I87,- Kč lmZlrok
tj. celkem ľ oč ně 2'506,- Kč

chođ ba asoc'zatizení
113,- Kč /m2lľ ok

tj. ceikem roč ně 1.413'- Kč

2. oođ Laž í :

kancelář a kuchyň' kout
I'I32,- Kč lm2lrok

tj. celkem roč ně 14.716,- Kč

226,- Kč lmZlrok
tj. celkem ľ oč ně 1.330,- Kč

sklady

i

š atna



2. objekt č.8

chodba a úklidová komoľa

zpevněná plocha

113,- Kč/m2lrok

tj. ceikem ľočně780'- Kč

100,- Kč/m2lrok

tj' celkem ľočně145.865,- Kč

Celkem ľočně 223.719.- Kč/rok

4. Čtánek VII. odst. 2. a 3 se rušía nahrazĺjí'tímtotextem

VÝše náiemného

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné ve ýši 223.719,- Kč(slovy: dvěstěđvacettři tisíc

sedmsetdevatenáct korun českých).Plátce se s ođvolánímna platné právní předpisy ľozhodl, že

tato částka buđepođléhatDPH. K tétočástce teđypřistupuje aktuální sazba DPH. v souladu

s platným zákonem o DPH se zdanitelné plnění u nájmu považuje za uskutečněnévždy

k poslednímu dni druhého měsíce příslušnéhokalendářního čtvrtletí.

Platební oođmínky
Úhrada nájemného buđeprováđěnačtvrtletně na základě vystaveného daňového doklađu-
faktury (dá|e jen ,,faktura") pľonajímatelempřevodem na bankovní účetpronajímatele, čísloúčtu:

veđenýu Českéspořitelny a.s', pobočky Pľaha 5. Nájemné

bude faktuľováno pronajímatelem vźdyk poslednímu đnidruhého měsíce příslušného

kalendářního čtvrtletíse splatností 30 đnůod vystavení faktury nájemci' Faktura, kteľou vystaví

pľonajímatel bude mít náležitosti účetníhoa daňového dokladu dle platných zákonů.

Na faktuře buđeuvedeno číslotéto smlouvy' V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné

náležitosti, je nájemce oprávněn ji vrátit pronajímateli k doplnění. V takovém případě se ruší

původnílhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začneplynout doručenímopravné faktury

nájemci.

ru.

1. dlstatní smluvní ujednání zůstávajív platnosti'

2. Smluvní strany ýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené

ÚvĺČpľaha 5, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stľanách,

předmětu smlouvy, číselnéoznačenítéto smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany

pľohlašují,źetyto skutečnosti nepovažujíza obchodní tajemství ve smyslu $ 17 obchodního

zekonĺku a uděĘísvolení k jejich :užit! a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek'

3. Tento dođatekč..4 je sepsán v 7 stejnopisech, z nichžnájemce obdržídvě vyhotovení a

pľonajímatel pět vyhotovení.

4. Tento dođatekč.4 nabývá platnosti podpisu smluvních stran a účinnostídnem 1-102m8-



5. Nedílnou součástítohoto dodatku č.4 jsou jejípřílohy:

Příloha č.1 - plán pľonajatých prostor

Příloha č.2 - v.'ipis z obchodního ľejstříkunájemce

VPľazedne 2'0, 11. 2ĺ][JB

]UDr.
staľo

Evžen Vacek
místopředseda představenstva nájemce

místopředseda představenstva původníhonájemce
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