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Dodatek č.2
smlouvě uzavřené mezi nížeuvedenými smluvními stranami dne 20.10.2006 ve znění

dodatku č.l ze dĺe23.2.2007

I.

Smluvní strany

1. Městská část Praha 5
zastoupená: IUDr. Milanem |ančíkem,MBA, staľostou
se sídlem: nám. 14. ii)ĺa4,150 22 Praha 5

IČ: 00063631
DIČ: CZ00o63631
bank.spoj.: Českáspořitelna a.s., pobočka Pľaha 5
č.účt
/ dále jen ,,pronajímatel" /

a

Z BCO, spol s r.o.
zasryenł Irenou Merdovou, jednatelkou
ę sĹflem' Střešovickĺí906,/6, 162 00 Praha 6
É &9łr|26
DIČ (z&9#126
Ęnl z_ľ*aná Městsk'ým soudem vPraze, ođdílC, vložka 42838
aEleĹĐ -nájemce'/

se dohodly na této změně výše uveđenésmlouvy:

LöŁ*u- ďs. 4 nájemní smlouvy se vypouštía nahrazuje tímto zněním:

tĘa Přenchává nájemci k užívánínásledující nebytové Prostory:
Il olĺĺte5_provizorní dílna o ýměře 58 m2
! ĺůi*tą6a ě 9- přilehlý pozemek o v','źĺněře154 m2

ztlÝI-đł- L náF''ĺ smlouvy se vypouštía nahrazuje tímto zněním:

VFEjFtp
bEř---raripronajímateli ročnínájemné ve ýši39.548'- Kč(slovy: třicetdevět tisíc
Pä".ł!'_LI eđých).Plátce se s odvoláním na platné právní přeđpisyrozhodl, žetato
řáđbltĚrlEE- Kteto částce tedy přistupuje aktuální sazba DPH. V souladu s platným
zilk-oE- ' fuiné plnění u nájmu považuje za uskutečněnévždy kposlednímu dni
druhfu**tnčtvrtletí.

It



Platební podmínky
Úhrada nájemného bude prováděna čtvrtletně na základě vystaveného daňovéhodokladu -
faktury /dále jen ,,faktura"/ pronajímatelem převodem na bankovní účetpľonajímatele, čísloúčtu:

VS číslofaktury vedený u Českéspořitelna a.s., pobočky Praha 5.

Nájemné bude fakturováno pľonajímatelem vžđyk poslednímu dni druhého kalendářního měsíce

příslušnéhokalendářního čwrtletíse splatností 30 dnůod vystavení faktury nájemci' Faktura,
kteľou vystaví pronajímatel bude mít náležitosti účetníhoa daňovéhodokladu dle platných
zákonů. Na faktuře bude uvedeno číslotéto smlouvy' V případě, že faktuľa nebude obsahovat
potřebné náležitosti, je nájemce oprávněn ji vrátit pronajímateli k doplnění' V takovém přípađěse
rušípůvodnílhůtasplatnosti a nová lhůta splatnosti začneplynout doručenímopľavnéfaktury
nájemci.

Rozois náiemného+
1) objekt č.5 - provizorní dílna
2) objekt č.6 a č'9 _ přilehlý pozemek

200,-Kč/m2lrok = 11.600'- Kč
17 5,- Kč/m2/ rok = 26.950'- Kč

iII.

1. ostatní smluvní ujednání zůstávajív platnosti'

2' Smluvní strany ýslovně souhlasí s tím, aby tato smlou\'a br'Ia ur'edena v evidenci smluv vedené
ÚvĺČpraha 5, která bude veřejně přístupná a bude obsahor'at údajeo smluvních stranách,

předmětu smlouvy, číselnéoznačenítéto smlouvy a daľum jejího podpisu. Smluvní Strany

prohlašují,že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemsni r-e smr-slu $ 17 obchodního
zákoníku a udělují svolení k jejich užitía zveřejnění bez stanor'ení jah'chlio]i\ dďśíchpodmínek.

3. Tento dodatek č.2 je sepsán v 7 stejnopisech, z nichŽ nájemce oMżícr-é rr-hotor_ei a

pronajímatel pět vyhotovení.

4. Tento dodatek č'2nabýváplatností dnem podpisu smluvních stran a účinnos::j_=::: _.ł.]J'_--

V Pľaze dne
7.? 06. ?n07


