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'k nájem
Dodatek ě. 2 trtcot(ttqtrJKEt

nísmlouvě č.48/0/00A/06 uzavřené mez! nĺŽe uveoe nými
smluvními stľanami dne {8.5'2006 ve znění dodatku ě.ĺze dne

29.3,20A7

t.

Smluvnĺ strany

Městská část Praha 5
zastoupená: starostou JUDr. Milanem JaněÍkem, MBA
na adrese: nám. 14. řÍjna 4, 150 22 Praha 5
lč: 00063631

-

DlČ: czooo63631
(dále jen'pronajĺmate!")

a

News Outdoor Czech Republlc s.r.o.
zastoupená: lng. Pavlem Vokurkou, jednatelem společnosti a

Mgr. Darkem.Smerdou, jednatelem společnosti
se sĺdlem: Praha 3, K ěervenému dvoru 3269t25a, Psč130 oo
lČ: 26193302
DtČ: cz261933o2
(dále jen ,, nájemce")

se na základě usnesenĺ RMČPrahy 5 ö. 43tB56no09 dohodty na tétozměně výše
uvedené smlouvy:

ĺ.v ěl. l. odst. 2 se měnĺ typ a velikost rektamnĺho zařÍzenÍna pozenrku parc. ě.
41013, uvedeného pod pořadovým ěĺslem 3 takto:

poř. č. ě.parc. k.ú. plocha RZ

il.

3. 410/3 Motot 2x72,24m2

Specifikace:

n-3, 410/3 Motol 2 strany RZ ve tvaru ,V" - neosvětlené (5,1 x 2,4) - 24,48 m2
reklam.plochy



2. čl.llt. odst. 1 znÍ takto:

Nájemce se zavazuje- platit pronajĺmate|i ročnĺnájemné po vydáni všech povolenĺ
odboru výstavby UMt Praha 5 od data vystavenĺ oh!ášenĺumistěnĺ reklamnĺho
zaŕlzenÍna pozemku ve výši 1.665.700,_ Kč(slovy: jeden milion šest set šedesát pět
tisíc sedm set korun českých), a to v pololetnĺch splátkách ve výši 832.850,__ Kě (slóvy
osm set třicet dva tisíce osm set padesát korun ěeských) splatných vŽdy k 10'1 a 10.i.
přĺslušnéhoroku. Plátce se s odvolánĺm na zákon o DPH rozhodl, Že toto nájemné
bude podléhat DPH. K uvedené částce nájemného tedy přistupuje aktuátni sazba
DPH. V souladu se zákonem 23512004 sb. o DPH, v platném zněnĺ, se zdanitelné
plněnĺ u nájmu povaŽuje za uskuteěněné vŽdy k poslednímu dni prvého měsĺce
příslušnéhokalendářnlho pololetl po umĺstěni poslednĺho reklamního zařĺzenĺ.

3. V ěl. lll. odst. 2 se ľněnĺvýše ná|emného RZ na pozemku ě.parc. 4ĺ0/3 k.ú.
Motol takto:

RZ 5,1 x2,4 m:
č.parc. 41013 k'ú. Motol - 2 strany RZ ve tvaru ,,V" - neosvětlené - Kč57.030,_ Kč

4. ěl. llt. odst. 3 se mění a doptňuje takto:

V souvislosti s postupným umisťováním reklamnlch zaŕÍzenĺdle aktuálního stavu
umÍstěnĺreklamnĺch zařlzenÍ a změně reklamnĺho zaŕÍzeníje nájemné za rok 2010
stanoveno na částku 1.128.122,80 Kč(s!ovy: jeden milion jedno sto dvacet osm tisĺc
jedno sto dvacet dvě korunu 0,80) navýšenéo mĺru inflace za rok 2009 tj. celkem
1.139.404,- Kě (slovy: jeden milion jedno sto třicet devět tisíc ěĘři sta ěýři koruny
öeské) . V přĺpadě umĺstěnídalšĺhoreklamnĺho zaŕÍzenÍv průběhu polo|etí bude
doplatek fakturován vždy k poslednímu dni měsĺce dle ohlášenĺodboru výstavby ÚMl
Praha 5.

5. ěl. lll. odst. 4 (uveden jako pruní) se mění a doplňuje takto:

Úhrada nájemného bude prováděna na základě daňového dokladu _ faktury (dáte jen

,,faktura") vystaveného pronajĺmatelem v souladu s $ 26 a náleŽitostmi $ 28 zákona o
převodem bankovnl účetpronajĺmatele, ěíslo úötu:

Vs vedený u teské spořitelny a.s., pobočkyPraha
5. Splatnost daňového dokladu je 30 dnůod vystavenĺ dokladu pronajímatelem' Na
faktuře bude uvedeno ěĺslo tétosmlouvy. V přĺpadě, Že faktura nebude obsahovat
potřebné náleŽitosti, je nájemce oprávněn ji vrátit pronaiÍmateli k doplněnĺ. V takovém
přĺpadě se rušĺpůvodnĺlhůtasplatnosti a nová lhůta splatnosti začneplynout
doručenĺmopravné faktury nájemci.

6. cl. tll. odst 4 (uveden jako druhý) a odst. 5 se spojují v jeden odstavec,
oznaěený ěĺslem 5' který zní takto:

Výše nájemného bude upravována v návaznosti na vydaná povolenĺ odboru výstavby

- a to od data vystavení ,,ohlášenĺumístěnĺreklamního zaŕIzenÍna pozemku". V roce
následujícímpo instalaci poslednĺho reklamnÍho zaŕlzenÍbudou platby realizovány dle
odst. 1 tohoto článku.



1il.

1. ostatnĺ smluvní ujednánĺ zůstávajĺv p|atnostl.

2' Tento dodatek ć,..2ie sepsán v 7 sĘnop|sech, znichŽnájemce obdržídvě vyhotovení
a pronajĺmatel pět vyhotovení.

3. Tento dodatek č.2 nabývá platnost| dnem podplsu smluvnĺch stran.

V Praze dne

JU lng. PavelVokurka
jednatel společnosti
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