
DoDATEKč.7
nájemní smlouvě č'85/0/00A/06 uzavřené dne 20.10.2006 mezi

stľanami ve znění pozdějších dodatků

I.

Smhvnĺ stany

''ij5/''ĺ/
í-)Ĺ.ił,

nížeuvedenými smlurmími
ĺlĺi

MC05X0055L30

1. Městská částPraha 5

zastoupená: |UDľ. Milanem Jančíkem,MBA, starostou

se síđlem:nrím. 14' iíjna 4,150 22 Praha 5

IČ: 00063631

DIČ: CZ00063631

bank.spoj.: a's', pobočka Praha 5

č.účtu
/dále jen,,pronajímatel"/

a

2. Isco' spol. s ľ.o.

zastoupená: Irenou Merdovou, jeđnatelkou

se sídlem: Střešovická 906/66,162 00 Praha 6

IČ: 64946126

DIČ: CZ64946126
společnost zapsaná v oR Městského soudu v Praze, ođđílC, vložka 42838

/dále jen ,,nájemce'7

se dohodly na této změně vý'šeuvedené smlouvy:

t. ČHnek II. odst. 4 smlouvy se mění násleđovně:

Pľonajímatel přenechává nájemci k užívánínásledující nebytové prostory:

1) objekt č'5 - provizorní dílna o výměře 58 m2

2) objekt č.6 a č.9 - přilehlý pozemek o v'.,ŕměře I54 m2

3) kancelář č.101 o v'ýměře 26 m2

4) kancelář č.102 o ýměře 26 m2

5) objekt bývalé vrátnice o celkové vl.ýĺněře 18,36 m2

6) kancelář č.121 o ýměře 25,6m2
7) kancelář č.104 o ýměře 9,9 m2

t. Öĺnet vl. odst. 1. smlouvy se rušía nahľazují ďmto textem:

VÝše náiemného

Nájemce se zavazĺje platit pľonajímateliročnínájemné ve výši 156.901'- Kč(slovy: sto Pađesátšest

tisícđevětset jedna koruna česká)' Plátce se s ođvolánímna platnépľávnípředpisy rozhodl, že

tato částka bude podléhat DPH. K tétočástce tedy přisrupuje aktuální sazba DPH' V souladu

il.

ilI.

1



s platným zákonem o DPH se zdaniteIné plnění u nájmu považuje za uskutečněnévždy
k poslednímu dni druhého měsíce příslušnéhokalendrářĺíhočtvrtletí.

Platební oodmínkv

Úhrada nájemného bude prováděna čwrtletně na základě pronajímatelem daňového

đokladupřevodem na bankovní účetpľonajímatele, čísloúčtu vedený u
Českéspořitelny, a.s', pobočkyPľaha 5' Nájemné bude pĺonajímatelemfakturováno vždy
k poslednímu dni druhého měsíce příslušnéhokalendářního čtvrtletíse splatností 30 dnůod

vystavení daňového dokladu nájemci. Daňoý doklad bude mít náIežitosti účetníhoa daňového

dokladu dle pIatných zákonů' V případě, žedaňoý doklad nebude obsahovat potřebné náležitosti,
je nájemce opľávněn ho vrátit pľonajímatelik doplnění. V takovém případě se rušípůvodnílhůta
splatnosti a nová lhůtasplatnosti začne plynout doručenímopľavnéhodaňového doklađunájemci'

Roznis náiemného - sazbv základního náiemného

l)objekt č.5 - provizoľnídílna 200,- Kč/m2lľok= 1 1'600,- Kč
2)objekt č'6 a č.9 _ přilehlý pozemek I75,- Kč/mLlľok= 26'950,- Kč
3)kancelář č'101 1.100,- Kč/m2lľok= 28'600,- Kč
4)kancelář č'102 1'100,- Kč/m2/rok = 28'600,- Kč
5)objekt bývalé vľátnice - kancelář č.1 o výměře 6,27 m2 1.300,- Kč/m2/rok = B.151,- Kč

- kanceláŤ č.2 o výměře 6,20 m2 1'300'- Kě/m2/rok = 8.060,- Kč
- ostatní plochy o v'.iměře 5'89 m2 1.000'- Kč/m2/rok= 5'890'- Kč

6) kancelář č'121 1'100,- Kč/m2/rok= 28.160,- Kč
7) kancelář č.104 1.100,- Kč/m2/rok = 10.890,- Kč

Ív

l.ostatní smluvní ujednání zůstávajív platnosti'

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

ÚttłČpraha 5, kteľá je veřejně přísťupná a obsahuje údaje o smluvních stľanách, předmětu

smlouvy, číselnéoznačenítéto smlouvy a datum jejího pođpisu.Smluvní stľany prohlašují, že tyto
skutečnosti nepovažujíza obchodní tajemswí ve smyslu $ 17 obchodního zákoníku a udělují

svolení k jejich :uźítía zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

3. Tento dodatek č.7 je sepsán v 7 stejnopisech, z nichž nájemce obdľžídvě vyhotovení a

pronajímatel pět vyhotovení.

4. Tento dođatekč.7nabý,vá'platnosti dnem podpisu obou smluvních a účinnostidnem 1.7'2010.

V Pľaze dne
22 09.20t0
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