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ENERGIE KLADNO, akciová ®ďěčnost se sídlem v Kladnč 4, Vašíčkova 3081, zastoupéna
generálnhn ředite1em-lng. Zdeňkem OSNEREM, CSc. .
bankovní spojení: Komerční banka v Kladně, ČÍl.
IČO: 45146802, DIČ: 030-45146802, dále jako ,,pronajímatel" na straně j!2dné

a
ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNJTRA se sídlem v Praze 5 - Zbl'aslavi Na
Báních 1304, zastoupena ředitelem Policie ČR, Správy Středočeského kraje
JUDr. Jiřím ULVREM
bankovní Spojení: ČNB Pi'aha, Č.ú,
IČO: 00007064, dále jako ,,nájemce " na straně druhé

uzavřeli tento

DODATEK Č. 2
smlouvy o nájmu nebytových prostor čís. 01-948/96

I,
Po vzájemném projednání dohodly se sinluvní strany na dále uvedených změnách

dosavadních ujednání snílouvy o nájmu nebytových prostor Č. 01-948/96 ve mění dodatku č. 1
ze dne l. sípna 1997 t a kt o :

Dosavadní ujednání ČI. IV, odst. 2, pod písm. a) měníme takto:

,,z plochy kaneelářslých prostor:
- ročně celkem
- měsíčnč celkem

z plochy ostatních prostor:
- ročně celkem
- měsíčně celkem

1 112 952,-
92 746,-

156 756,-
13 063,-

Nájemné z plochy nebýt. prostor celkem
-ročně ĺ 269 708,-
- měsíčně " 105 809,-

Dosavadní ujednání ČI, N, odst. 2, pod písni. b) měníme v u,jednání o vYši cciiy
takto:

J?

l '

- ročně za topení 507 000,00
- i'očnč za dodávku el. eneíg. ,...,..... 281 636,00
- ročně za úklid 240 000,00
- i'očně za dodávku vody 55 000,00 jµu G"3(:
+ DPH 22 % z ceny el, energie ....... 61 959,92
+ DPH 5 % z ceny za tope11í,úklid

a dodávku vody 40 100,00
DPH CELKEMROČNĚ ........,...,... 102 059,92
zaokrouhleno 102 060, 00
CELKEM SLUŽBY ROČNĚ '
VČETNĚ DPH ' 1 185 696,00 ,,



-2 - r .

Dále sniluvní strany konstatují, že dosavadní ujednání Qbsažená v ČI. IV, odst. 2, pod
písní. C) vZhledem k novým 'jjednánhn obsaženým v předchozím k písm. a), b) zůstávají

V Vnezmenena, to znamena ze:

c) NÁJEMNÉ CELKEM lsoučet ad a),b)/ vC. DPH Činí:
-ročně ..........., 2 455 404,00 KČ
- mědČnČ , 204 617,00 KČ
- Čtvrtletně .......,.,.,............. 613 851,00 KČ

II.

l. Ostatní ujednání předmětné nájemní smlouvy ve mění dodatku č. l tímto smluvním
dodatkeín č. 2 nedotčená, zůstávají beze zíněny.

2. Tento dodatek Č. 2 se uzavírá s účinností od l. ledna 1998.
3. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností oligináhľ z nichž po

oboustrannétn potvrzení ol)(h'ží každá ze sin1uvních stran po dvou vyhotoveních.
4. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 jsou přjpojeny podpisy

staultámích zástupců obou smluvních stran.
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V Kladně dne: .
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