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Dodatek č. I ke smlouvě o nájmu č. N}4 029 2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. NN 029/2019 ze dne 20. 6. 2019

uzavřený mezi:

AKCENT PRAHA GROUP a.s.
se sídlem: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5  Smíchov
zastoupená: , předsedou představenstva nebo

, členem představenstva,
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7268
IČ: 26463997
DIČ: CZ26463997
bankovní spojení: Raiffeisenbarik a.s.
číslo účtu: 5091109003/5500

(dálejen pronajímatel)

a

Česká republika — Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
se sídlem: Kongresová 1666/2, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, poštovní přihrádka 122,
11001 Praha I
zastoupena: pik. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie
him. Prahy pro ekonomiku
IC: 75151472
DIČ: CZ75151472  není plátce DPH

(dálejen nájemce)

A.

Účastníci tohoto dodatku činí nesporným, že uzavřeli smlouvu o nájmu č. NN 029/2019.

B.

Účastníci tohoto dodatku se dohodli na tom, že se s platností a účinností od 01. 01. 2020
mění údaje pronajímatele ve smlouvě o nájmu č. NN 029/2019, které budou nadále znít takto:

AKCENT PRAHA GROUP a.s.
se sídlem: Ostrovského 253, 15000 Praha 5  Smíchov
zastoupená: , předsedou představenstva nebo

, členem představenstva
zapsaná v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7268
ICO: 26463997
DIČ: CZ26463997
Bankovní spojení: EXPOBANK CZ a. s.
Císlo účtu: 5165780001/4000

C.
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Dodatek Č. 1 ke smlouvě o nájmu č. MN 029 2019

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž každý z účastníku obdrží
Po jednom vyhotovení.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), zajistí Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.

Smluvní strany tímto prohlašují, že tento Dodatek se zakládá na vzájemném souhlasu, projevu
vůle Smluvních stran a je učiněn určitě, vážně a nikoli pod nátlakem a za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne 18 02 ~O20 18 02 2020

policie hlavního města Prahy
plk. Ing. Pavel Dombrovský

náměstek ředitele krajského ředitelství
hEm. Prahy pro ekonomiku
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AKCENT PRAMA GROUP a.s
Ostrovského 253, 15000 Praha 5

DIČ: CZ26463997
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