
Změna Nájemní smlouvy uzavřené dne 145_2020 označená jako

DODATEKč.1

ke smlouvě č. 2020/OSM/0101/ONAP

(č. 2020/OSM/0101/ONAP/1)

Městská část Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČO: 00063894, DIČ: CZOOO63894,

zastoupená Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen „pronajímatel“)

a

Kopec food s.r.o.

se sídlemK Závěrce 2774/20, Praha 5 — Smíchov, PSČ 150 00

IČO: 24761087, DIČ: C224761087

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze pod sp. zn. C 172127

zastoupená Janem Turkem, jednatelem

(dále jen „nájemce“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. l k nájemní smlouvě

č. 2020/OSM/0101/ONAP, ze dne 14.5.2020:

l.

S ohledem na opatření přijatá Vládou České republiky a Ministerstvem zdravotnictví České

republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného

jako SARS CoV-2) na území České republiky, se nájemce a pronajímatel dohodli na následující

změně nájemní smlouvy

Ustanovení čl. lV., odst. 4.1., písm. e) a věta poslední se nahrazují tímto novým zněním:

„e) za období ode dne 1.9.2020 do dne 15.9.2020 částku 1.000 Kč bez DPH;,

tj. 81. 000 Kč bez DPHza celou dobu nájmu (dálejen „ nájemné '). “

11.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

IV.

Tato změna smlouvy nabývá platnosti dnem jejího uzavření, účinností nabývá nejdříve dnem

uveřejnění v registru smluv na základě ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany vtéto

souvislosti sjednávají, že uveřejnění této změny smlouvy v Registru smluv provede ve lhůtě 30 dnů od

uzavření této smlouvy pronajímatel.

Tato změna smlouvy je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž nájemce obdrží jedno vyhotovení a

pronajímatel 3 vyhotoveni.

    

 

V Praze dne ............................. V Praze dne ...........................................

Pronajímatelz Nájemce:

Ing. Jan aro 1111 Jan Turf

starosta MČ Praha 9 jednatel

 




