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Dodatek Č. 2
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor

" Č. 000091 00 05

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9
jednající Ing. Tomáš Jílek, generální ředitel
IČ 00005886
DIČ CZ00005886, plátce DPH
Zápis v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.:' B 847
bankovní spojení Česká spořitelna a. s., Rytířská 29, Praha l

č. účtu 1930731349/0800
(dále jen pronajímatel)

a

LAHŮDKY - PALMA, spol. S r. O.
Litovická 448/27, Praha 6 160 00
jednající Petr Říha a Robert Říha, jednatelé společnosti
IČ 61060208
DIČ CZ61060208, plátce DPH
Zápis v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze dne 2.2.1996, oddíl C, vložka 42892
bankovní spojení Česká spořitelna a. s.

č. účtu: 163195359/0800
(dále jen nájemce)

uzavírají s účinností od 1.11.2006 dodatek č. 2
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 000091 00 05

l. ČI. I. Předmět a účel nájmu - mění se bod l. takto:
l. ,,Pronajímatel jak'o vlastník dotčeného objektu přenechává nájemci do nájmu nebytové

prostory v objektu D2 provozovny Řepy, Reinerova 4, Praha 6 o rozloze 1484,39 m2
(příloha č. l dodatku č. l) a nebytové prostory v objektu D9b provozovny Řepy,
Reinerova 4, Praha 6 o rozloze 62,27 m2 (příloha č. l dodatku č. 2). "

2. ČI. II. - Nájemné a sluŽby s nájmem spojené
- znění bodu l. a) se mění takto:
,,Za nebytové prostory

čtvrtletní nájemné od 1.1.2007 činí
(slovy: dvěstěosmdesátsedmtisícšestsetsedmdesátšestkorunčeských)

nájemné za 4. čtvrtletí 2006 činí
(slovy: dvěstěosmdesáttřitisícosmsetšestnáctkorunčeských)."
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- znění bodu 2. se mění takto:
,,výše nájemného za nebytové prostory pro rok 2008 a následující bude pronajímatelem
na základě dohody upravována o mím inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem
za předcházející rok, a to vždy s účinností od 1.4. kalendářního roku."

.- znění bodu 5 se mění takto:
,,Nájemce se zavazuj e, že s účinností od 1.1 1.2006 uzavře samostatnou smlouvu
za přepravu osob - kontaktní osoba ."

- znění bodu 6 se mění takto:
,,K částkám za služby spojené s užíváním nebytových prostor bude připočtena příslušná
sazba DPH." P

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží pronajímatel a jeden
nájemce.

5. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem 1.11.2006.

V Praze 31.10.2006

za Dopravní dnik hl. m. Prahy,
akcj'o á společnost

LAHŮDKY - PALM
Yýobna lahů

Litovická 2% F
,IČ, 610602

D.Č: CZ6106
Te!./fax: 296 1

za LAHŮDKY -

'


