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uzavírají níže uvedeného dne. měsíce a roku tento dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č.
NAP/54/09/010517/2016 zc dne 21. 7. 2016 (dále jen ..smlouva") takto:

2. Článek II. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
..Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu uvedený včl. I. odst 2. za účelem umístění 
mobilních buněk."

3. Článek III. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
..Pronajimatel přenechává nájemci předmět nájmu uvedený v ČI. I. odst. 2. na dobu určitou, a to 
do 31.12.2020."

I.
I. Článek I. odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

..2. Pronajímatel přenechává nájemci část pozemku pare. č. 2125/1 v k. ú. Hostivař o výměře
48 nr. Předmět nájmu je vyznačen na mapě, která je přílohou č. 1 smlouvy."

1. Hlavní město Praha.
se sídlem Mariánské nám. 2. 110 01 Praha 1
zastoupené RNDr. Štěpánem Kyjovským. ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP 
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
(dále jen „pronajimatel“)

2. LP Abyss, s.r.o.
se sídlem K Lukám 646/16. 142 00 Praha 4 - Libuš

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou
C 254650
IČO: 04851196
DIČ: CZ04851196
(dále jen „nájemce“)

(pronajimatel a nájemce společně jako .,smluvní strany“)

MHNPP08RLFIM
Stejnopis č. /

Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě č. NAP/54/09/010517/2016 

ze dne 21. 7. 2016
(dále také jen „dodatek“)

4. V článku IV. smlouvy „Nájemné“ se za odst. 4. vkládá odst. 5. ve znění:
..5. Za kalendářní rok 2020 bude nájemné hrazeno takto: Poměrná část nájemného za dobu od
1.1.2020 do 31.1.2020. tj. za 31 dní. činí 3 223,- Kč; poměrná část nájemného za dobu od
1.2.2020 do 31.12.2020. tj. za 335 dni. činí 1 230,- Kč; celková částka za rok 2020 tedy činí 
4 453,- Kč."

5. Přílohy č. 1 a 2 smlouvy se ruší: dosavadní' příloha č. 3 smlouvy se nově označuje číslem
1.
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II.
1. Všechna ostatní ustanoveni smlouvy dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží pronajimatel a dva nájemce.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s lim. aby byl tento dodatek uveden v Centrální evidenci 

smluv (CES) vedcnc hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná 
a obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho 
podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažuji 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užili a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

4. V souladu s § 43 odst. I zákona č. 131 /2000 Sb.. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů tímto hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 2156 ze dne 05. 10. 2020.

5. Smluvní strany výslovné prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily 
svoji vážnou vůli. Dodatek se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
hl.m. Praha.

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejněni prostřednictvím registru smluv.
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