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Dodatek č, 000660 01 13 o nájtnu dopravního prostNdku

Číslo smlouvy náj®mce: 000660 00 13
Čklo kontraktu nájemce: 9002001345
Čklo 8m|ouvy pronajltnatde: 1296/2013

Dodatek č. 1 ké Smlouvě o nájmu
dopravnlho prostředku

uzavřený v souladu s ustanovením § 630 a ná$|edujÍ¢Í¢h zákona č. 513/1991 Sb,, obchodní
zákoník, ve znění pozdějších přodpiU

S!nlyynLmnĽ

SOR Libchavy spol 8 r. q.
se ddlem: Dolnl Lib¢havy 48, 561 16 Libchavy
Zastoupená:

IČO: 15030865
DIČ: CZ15Q30865, plátco DPH
OR: Zapsaný dne 6.12,1991 u KS Hradec Králové, sp. zn.: Rg.: C 1194
Bankovní spojenl: Komerční banka a.s., Praha
č isicj účtu:

(dále jen ,,pronajímatel")

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová spdečnost
se sIdlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
jednajlcl: Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva

Be. Magdalenou Češkovou, mktopNdsedkynl představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: Zapsaný dne 11.7.1991 u MS Praha, sp, zn,: Rg,: b 847
Bankovní spojenk Česká spořitelna, as,, Rytířská 29, Praha 1
ČÍ8ĹO účtu:

(dále jen ,,ňájemce")

Uzavírají nížo uvedeného dne, měsice a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu
dopravního prostředku č, 000660 00 13.

ČI. ||, Doba nájmu, odst. 2.1 se mění takto:

2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, od data podpisu do 31,12,2015,
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Dodatek č. 000%0 01 13 q nájmu dopravn|ho pmstředku
\\

\
ČI. Ill. Práva a povinrmti mluvních stran se doplňuje o nový bod 3,11, který zní:

3,11 Smluvní strany výdovně souhlad, že tato smlouva (včetně případných příloh a dodatků)
může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách
které jsou veřejně přístupné, Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě
nepovažuji za obchodM tajemství ve smyslu ustanoveni § 504 zákona č. 89/2012 Sb,,
občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zvéřejněnhn bez
jakýchkoli dalších podmínek. Druhá smluvM strana dále bete na vědomi, že Dopravní podnik hl.
m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v soukdu se
zák, č, 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informadm a souhkd s tím, aby věškeré informace
obsaZené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Ostatní ujednání Smlouvy ve znění jejich příloh a předchozího Dodatku, tímto Dodatkem výslovně
nedotčené, zůstávají v platnosti,

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopis0ch, všechny $ p|atno$tí originálu, z nichž käždá
smluvní strana obdrží po dvou vyhotQveni¢h, $wčá$tí tohoto dodatku je Pňloha č, 1,

Tento Dodatek ňábývá platnosti a účinnosti dngm podpisu oběma smluvnlmi stranami,

Příloha: Pověřenl ze dne 13,5,2014

V Libchavách dne: V Praze dne:

\

Za ptonajlmatde Za nájemce i 1 ŕ! í015

zástupce obch dnlho ředitele
ŠOR Libchavy spol, s r. o,

Ing, Jaroslav Ďuriš
předseda představenstva

Dopravního podniku hl. m, Prahy,
akchvé spdečnosti

Be. Magďa|ena Češková
mktopředé"dkýně představenstva

Dopravního podniku hl. m. Prahy,
akciové $po|ečnô$ti
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Pověření
Zmocnitel, kterým je

SOR Libchavy spol. s r. o.
IČO: ISO 30 865

se sldkm Ddňi Libchavy Čp.48, okres Ústí nad OrlicÍ, PSČ: 561 16

ljdě|uje zmocněnci, kterým je

jako zástupci obchodního ředltele podniku zmocnltele

toto pověřeni ve smyslu ustanoveni § 15 Obchodnlhô zákoníku k tomu, aby

zmocnitele zastupoval, za něj jednal a pQdep|sQva| v rámCi terltoril Česktš republiky ve
věcech v nádedujicim rozsahu:

· zajištěni a ol'gan|zace prQdeje výrobkŮ zmocnltek, vČetně smtuvnkh vztahŮ
· zaj|šťování propagace výrobkŮ, včetně expozic na výstavách veletrzích
· zaj|šťovánl reklamnlch předmětÔ reklamnlch okcí
· zpracováni a reMlzace nabídek
· zpracQvánl obchodnkh smluv
· zaýšťovánl a podpis předávací dokumentace k výrobkŮm

jmenQvMý zmocněnec Jo na záklädě tohoto pověření rovněž oprávněn k veškorým
úkonŮm potřebným k realizaci výše specwikôvaných záležitostL Toto pověřcnf nevylučuje
možnost dalšlhó óprávňěM Jmenovaného žmócněňce k jednání na záklMó spcdálM plné
moci nebo jiné právní skutečnosti.

Platnost tohoto pověřeni konČÍ okamŽikem, kdý jmenovaný zmocněnec přestane pro
zmocnltele vykonávat prád ve funkci uvedené výše, jInak rozhodnutím zmocnitele.

V Libchavách, dne 13,05,2014

Mgr. pctr Häjék
jednatel

ŠOR Libchavy spol, s r.ô.

Tuto pInou moc přijImámt

V Libchavách, dne 13.05.2014

zástupce QbchudrllhQ Í'edltele
šor Libchavy spol, s r.o.


