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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání
Č. S-0005/ZDRPO/2019

(dále také jako ,,Dodatek")

uzavřený mezi smluvními stranami:

l . Středočeský kraj
Se sídlem: Zborovská 81/1 ], ] 50 2 l Praha 5
Zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek na
základě pověření ze dne 04.12.2020, které je přílohou č. l tohoto Dodatku
IČO: 708 91 095
Bankovní spojení:
dále jen ,,pronajímatel"

a

2. Zdravotnická záchranná služba StředoČeského kraje, p. o.
Se sídlem: Vančurova 1544, 272 q] Kladno
Zastoupená: MUDr. Jiřím Knorem, Ph.D., ředitelem
IČO: 750 30 926
dále také ,,ZZS"

a

3. Be. Lucie Falcníková
Se sídlem:
Korespondenční adresa:
IČO: 672 58 395
email: tel. Č.:
dále jen ,,nájemce"

společně ,,smluvní strany"

I.

II.

Smluvní strany konstatují, že dne 01.03.2019 uzavřely Smlouvu o nájmu prostor sloužících
k podnikání č. ev. S-0005/ZDRPO/2019 (dále jen ,,Smlouva") včetně Dodatku č. ] ze dne
30.06.2020 s tím, že pronajímatel byl v době uzavření Smlouvy zastoupen Zdravotnickou
záchrannou službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Vančurova
1544, 272 01 Kladno.

Tímto Dodatkem, v návaznosti na přijaté usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 109-
21/2019/ZK ze dne 25.11.2019, se převádí Smlouva ve znění Dodatku č. ] z gesce
příspěvkové organizace Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje do přímé vazby
na Středočeský kraj.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy takto:

Záhlaví
Ze Smlouvy se vypouští ZZS jakožto zástupce pronajimatele.

Článek VI.
výše nájemného, jeho splatnost, způsob placení, smluvní sankce:
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III.

V odst. l uvedeného článku Smlouvy se mění účet, na který bude hrazeno sjednané nájemné:
Dosavadní číslo účtu: se mění na (účet Středočeského
kraje, IČO: 708 91 095). Ostatní ujednání článku VI. Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek VII.
Poskytování služeb spojených s nájmem prostor sloužících k podnikání:

V odst. 2 uvedeného článku Smlouvy se mění účet, na který budou hrazeny úhrady za služby.
Dosavadní číslo účtu: se mění na (účet Středočeského
kraje, IČO: 708 91 095). Ostatní ujednáni článku VII. Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

l. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.

2. Doložka platnosti právního jednání:
Pronajímatel prohlašuje, že záměr pronajmout nemovitosti uvedené v ČI. l Smlouvy byl dle
zákona č. 129/2010 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje od 26.11.2018 do 27.12.2018.

3. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada Středočeského kraje svým usnesením
č. 054-01/2021/RK ze dne 07.01.2021

4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. l - Pověření Libora Lesáka

V Praze dne: O 9 "03" 2021

m,,,,

Libor Lesák
radní pro oblast investic,
majetku a veřejných zakázek

"Z
"· - -=-<9-

V Příbrami dne: :g1°41 ?1 V Příbrami dne:

Be. Lucie Falcníková
za ZZS:
MUDr. Jiří Kn ,PhD.
ředitel

Zdravctnická záchranná služba
Středočeského kraje

přisl)ě'.'ková organizace
Vančurova 1544, 272 01 Kladno

lČ: 750 30 926
Tel.: 15
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POVĚŘENÍ

v souladu se zákollem č. 129/2000 Sb.. o krajích. a usnesením Rady Středočeského
kraje č. 063-84/2020/RK. ze dne 26. l l. 2020

POVĚŘUJI
tinito

radního Středočeského kraje pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Libora Lesáka

jednáním za Středočeský kraj (včetně podepisováni příslušných dokumentů).
spadajícího do jeho působnosti. v rozsahu zákonného limitu veřejných zakázek
malého rozsahu - včetně objednávek (na dodávky nebo na služby v částce do
2.000.000,00 KČ. nebo na stavební práce v částce do 6.000.000,00 KČ). a jednáním za
Středočeský kraj (včetnč podepisováni příslušných dokumentů) u všech ostatních
veřejných zakázek (i podlimitních a nadlimitních) bez ohledu na to, do působnosti
kterého odboru takové jednání spadá, li kterých za Středočeský krqj nejedná
hejtmanka, případně příslušný náměstek, a dále .jednáním (včetně podepisováni
příslušných dokumentů) v působnosti Odboru krajského investora. ve všech případech
uvedených v § 59 odst. 2. zák. č. 129/2000 Sb.. o krajích. o kterých rozhodla Rada
Středočeského kraje v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích. a ve všech
věcech bez finančního a věcného plněni.

Pověřená osoba bere na vědomi, že toto pověření se týká pouze takových úkonů, které
nevyžaduji předchozí odsouhlaseni příslušným orgánem Středočeského kraje, popř.
takových úkonů. které příslušným orgánem Středočeského kraje již odsouhlaseny
byly.

V P'""' O "12- 2020

Mgr. ťetra řecková
hejunanka Středočeského kraje
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