
 

„ QODATEK Č 1 ..

KE smaouvs o NÁJMU NEBYTOVYCH PROSTOR

za DNE 10.11.2094
uzavřený dle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi:

IMOS development, a. 3.

IČ: 26907453

Dlézczz6907453

se sídlem Gajdošova 7, 6 lS 00 Brno

zastoupenáz—místopředsedou představenstva

bank. spojení: KB a.s., č. a; ] 166550277/0100

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 4018

(dále jen „pronajímatel“)

a

ČR — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem Křížová 25, lSO 00 Praha 5

IČ: 000 06 963

zastoupená PhDr.eroslavem Votýpkou, ředitelem detašovaného pracoviště ČSSZ v Brně

bank. spojení: ČNB pobočka Brno, č.ú.: 792962l/O710

(dále jen „nájemce“)

].

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku konstatuji, Že dne lO.ll.20()4 došlo k uzavření Smlouvy o

nájmu nebytových prostor, jejímž předmětem je pronájem nebytových jednotek dle čl [.této smlouvy a

nebytových jednotek specifikovaných v příloze č.1 této smlouvy o celkové výměře l266„85 m2,

umístěných v La 2 patře Bloku B, objektu v Brně -—- Židenicích, známého jako Aeskulap, postaveného

na parc. č. 5771/2-zastavěná plocha, o celkové výměře 48 m2 a parc. č. 577l/l—zastavěná plocha o

celkové výměře 2937 1112, v Brně a katastrálním území Židenice.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně znění čl. [v.odst. l výše uvedené Smlouvy o nájmu nebytových

prostor„ jehož platné znění je následující:

Tyto služby zahrnují údržbu pronajatých prostor nad rámec běžné údržby, údržbu a úklid společných

prostor, vodné a stočné, elektrickou energii a vytápění zateplených ploch. V rámci nabízených služeb

pronajímatel poskytne nájemci potřebné telekomunikační služby a také služby ostrahy objektu.

Všechny cenové úrovně zahrnují pouze spotřeby odpovídající běžnému kancelářskému provozu

energetický odběr, je pronajímatel oprávněn ceny odpovídajícím způsobem upravit. Kalkulace cen

rovněž odpovídá současnému stavu cenové úrovně dodávaných médií a služeb. V případě změny

dodavatelských een bude cena služeb upravena a provedena dohodou smluvních stran v souladu

s platnými cenovými předpisy/„



Ll.

Cena za služby spojené s užíváním nebytových prostor za měsíc 04/2005:

- vodné a stočné .................................................................................... Zl „168,—Kč/rok

(vodné (( stočné v přepočtu na 30 zaměstnanců)

- vytápění ........................................................................................... 304.044,-Kč/rok

(vytápěníproncy'otých prostor v přepočtu na m2 otopné plochy)

„ úklid společných prostor......................................................................... l 8.088,—Kč/rok

(podíl na úklidu všech společných a komunikačních prostor v objektu)

» úklid kanceláří a všech pronajatých prostor..................................................304.044,-Kč/rok

(úklidpronajatých kancelářských prostor v rozsahu dle požadavku nájemce včetně

zabezpečení sběru (( odvozu komunálního odpadu)

„ ostraha objektu .....................................................................................3 O.600,—Kč/rok

(Zabezpečení nepřetržité ostrahy pronty'ímaného předmětu nájmu spolu s ostrahou

celého objektu)

 

Celkem ..............................................................................................677.944,—Kč/rok

tj. platba za duben....................................................................................5649553 Kč

1.2.

Cena za Služby spojené s užíváním nebytových prostor od 01.05.2005:

- vodné a stočnéŠl752„-l\clrok

(vodné (( stočné v přepočtu na 45 zaměstnanců)

, vytápění ...........................................................................................304.044,—Kč/rok

(vytápění pronajatých prostor v přepočtu na mZ otopné plochy)

- úklid společných prostor......................................................................... lS„()88,-Kč/rok

(podíl na úklidu všech společných a komunikačních prostor v objektu)

- úklid kanceláří a všech pronajatých prostor..................................................304.044,—Kč/rok

(úklid proncg'atých kancelářských prostor v rozsahu dle požadavku ncšy'emce včetně

zabezpečení sběru a odvozu komunálního odpadu)

- ostraha objektu .....................................................................................30.600,~Ké/r0k

(zabezpečení nepřetržité ostruhy pronajírnaného předmětu nájmu spolu s ostrahou

celého objektu)

 

 

Celkem .............................................................................................. 688.528,—Kč/mk

tj.;něsíčníplatba57377,33Kč

1.3.

— telekomunikační službv ...........................................................paušál HSKc/memcallinka

(Uvedený paušál zahrnzy'e 15»Kč za pronajatý telefonníprwtro;plus100—K(zo služby spojené se

správou telefonu: ústřednv a meszcmhovyuetovamtelefonmch hovorů Kpausalu budou účtovány

telefonnz hovorv(lie oktualmho ceníku naxntlouvaného alternativního operátora)

~elekmoka energie ............................................................... stálá platba 250—Kč á ] patro

{EI energie bude účtována dle odečtu podružného měřidla pro každé ] patro kancelářslých prostor

plus podíl na spotřebě společných prostor_)

 



Smluvní strany prohlašují, že ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne

1011,2004 zůstávají beze změn a V platnosti.

IH.

Tento dodatek tvoří nedílnou součást shora označené Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne

10.112004.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních

stran obdrží pojednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že jej uzavírají

svobodně a vážně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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