Č.j.;MSMT-14552/2021-5
DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O VÝPŮJČCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, č.j.: MSMT-14552/2021-1
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Půjčitelem
Název:
Sídlo:
IČ:
Zastoupená:

Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže atělovýchovy
Karmelitská 529/5, PSČ 118 12 Praha 1
00022985
Mgr. Evou Vondráčkovou, ředitelkou Odboru majetkoprávního a veřejných
zakázek na základě pověření ministra školství, mládeže a tělovýchovy
č.j. MSMT- 26894/2021-1 ze dne 8. října 2021.

(dále jen „pújčiter) na straně jedné
a
Vypůjčitelem
Název:
Česká rada dětí a mládeže
Sídlo:
Senovážné náměstí 977/24, Nové Město,
IČO:
68379439
Zastoupená: Ing. Aleš Sedláček - předseda

110 00 Praha

(dále jen „vypújčitel*') na straně druhé
Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o výpůjčce č.j.: MSMT-14552/2021-1 ze dne 31. 10.
2019 ve znění dodatku č. 1, č.j.: MSMT-14552/2021-3, na jejímž základě vypújčitel užívá
nebytový prostor - místnost č. 223 o výměře 9,45 m^ a místnost č. 224 o výměre 13,26 m^,
nacházející se ve 3. nadzemním podlaží budovy na adrese Senovážné náměstí 977/24, Praha
1, Nové Město, se mění následujícím způsobem.

ČI. 1
1.

V článku 2 se mění odstavec 1 původního znění:

Předmětem výpůjčky je nebytový prostor-m ístnost č. 223 o výměře 9,45 m^ a místnost č. 224
o výměře 13,26 m^, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží budovy na adrese Senovážné
náměstí 977/24, Praha 1, Nové Město.
Ve kterém se mění rozsah předmětu nájmu a nově zní takto:
Předmětem výpůjčky je nebytový prostor - místnost č. 223 o výměře 9,45
a místnost č. 224
o výměře 13,26 m^, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží a místnost č. 602 o výměře 10,16
m^, nacházející se v 7. nadzemním podlaží budovy na adrese Senovážné náměstí 977/24,
Praha 1, Nové Město.

2.

V článku 3 se mění odstavec 4 původního znění:

Platby záloh bude vypújčitel hradit správci objektu, společnosti Pragocongress s.r.o.,
IČ ?R7nnf;RQ co ďdip.m Senouáfné náměstí 977/24, Nové Město, ^ 10 00 Praha 1, na č. účtu
'U, VS 977030. K tomu správce vystaví Měsíční předpis zálohových
plateb, který činí ke dni 1. 11. 2021 celkem 1 900 Kč. Výše předpisu může být upravena
s ohledem k ustanovení odstavce 2 tohoto článku. Zálohy budou hrazeny do 20. dne každého
měsíce.
Ve kterém se mění měsíční výše zálohových plateb a nově zní takto:
Platby záloh bude vypújčitel hradit správci objektu, společnosti Pragocongress s.r.o.,
IČ 25700669 se sídlem Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, na č. účtu
, VS 977040. K tomu správce vystaví Měsíční předpis zálohových
plateb, který činí od 1. 11. 2021 do 31.12.2021 celkem 1 900 Kč a od 1.1.2022 celkem
2 340 Kč. Výše předpisu může být upravena s ohledem k ustanoveni odstavce 1 tohoto
článku. Zálohy budou hrazeny do 20. dne každého měsíce.

ČI. 2
1.

V ostatních ujednáních zůstává Smlouva o výpůjčce nedotčena.

2.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven v elektronickém originálu.

3.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě
jejich svobodné vůle, a nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek pro
kteroukoliv smluvní stranu a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Praze d n e ......................

V Praze dne

M g r. Eva
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za půjčitele
Mgr. Eva Vondráčková

za vypújčitele
Ing. Aleš Sedláček

