
Ev. č.  smlouvy: S-101-420/2018
č.  j.: 10/2020-420-SML/1

Výtisk č.: .'l

D o d a t e k  č.  4

ke Smlouvě  o nájmu bytu ev. č.  S-101-420/2018

Smluvní  strany:

Česká  republíka  -  Ministerstvo  dopravy

se sídlem:

zastoupená:

ICO:

DIČ:

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

datová  schránka:

(dáIe,,pronajímatel")

a

CENDIS,  s. p.

zapsaný  v obchodním  rejstříku:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

datová  schránka:

(dále,,nájemce")

(nebo  společně  též,,smluvní  strany")

nábř. L. Svobody  1222/12, PSČ: 110  15,  Praha 1

Mgr.  Martinem  Vavřinou,  státním  tajemníkem

na základě  Přílohy  č.  7 Spisového  řádu  Ministerstva  dopravy

660  03 008

CZ66003008

ČNB,  Na Příkopě  28, PSČ:  115  03 Praha  1

n75aau3

ALX 706  vedeném  Městským  soudem  v Praze

nábř. L. Svobody  1222/12, PSČ: 110  15,  Praha 1

Ing.  Janem  Paroubkem,  pověřeným  řízením

003 1l  391

CZ00311391

Česká  spořitelna,  a.s.

txsvfsh

V souladu s čl.  X. odst. 4. Smlouvy o nájmu bytu ev. č.  S-101-420/2018, č.  j.: 10/2018/-420-SML/1, ze dne
28. 3. 2018 (dále  jen ,,Smlouva"),  se smluvní  strany  dohodly  na uzavření  tohoto  Dodatku  č.  4 (dále  jen

,,Dodatek"),  kterým  se Smlouva  m ě  n í

takto

I.

1.  Článek  IV. odst.  1.  Smlouvy  se mění  a nově  zní  takto:

,,Pronajímatel  přenechává  předmět  nájmu  do  užívání  nájemci  na dobu  určitou,  a to

od 1. 4. 2018  do 31. 12.  2022."



II.

1.  Ostatní  ustanovení  Smlouvy  nejsou  Dodatkem  dotčena  a zůstávají  v platnosti  beze změn.

2. Dodatek  nabývá  platnosti  dnem  jeho  podpisu  oběma  smluvními  stranami  a účinnosti  dnem  uveřejnění

v registru  smluv.

3. Dodatek  je vyhotoven  v pětí  vyhotoveních  s píatností  orígínálu,  z níchž tří  obdrží  pronajímatel  a dvě

vyhotovení  nájemce.

V Praze dne:
3Via1 (" o V Praze dne: I I .11 L707B

za pronajímatele

Mgr.  Martin  Vavřina

státní  tajemník

za nájemce

Ing.  Jan Paroubek

pověřený  řízením

CENDIS,  s.p.
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