
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o nájmu,nebytových prostor
(PARKOVACHO MISTA)

ze dne 26. 8. 2008 a následných dodatkťl č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8 na parkovaci místo box
č. 124 ve ]V. nadzenrním podlaží, v objektu čp. 835, Novákovy garáže, v Flradci Králové

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.
zastoupená Mgr. Ondřejenr Heřnranenr, (na základě plné n-roci)

se sídlerrr v Praze 3, Seifertova 9, PSČ 130 00
IČ: 170 488 69
DIČ: CZ170 488 69
REG: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č. l67l
bankovní spojení: č.ú.: 122984934910800, vcdený u Čcské spořitelny, a.s.

dále jcn,,pronajímatel"

a

Česká rcpublika - Český telekomunikační úřad
zastoupený Mgr. Michalem Havelkou, ředitelem odboru ekor-romického
sídlo: Sokolovská 58, Praha 9
zasílací adresa: PoštovI-rí přihrádka 02,225 02 Praha 025
lČ:70106975
DIČ: rrerií plátce DPH
bankovr-rí spojerrí: č.ú.: 725001l0710, vedelrý u ČNB, pob, Praha

d:ilc jen ,,nájemce"

L
předmět dodatku

Ve smyslu ustanoverrí článku V. odst. 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
26. 8. 2008 na parkovací místo v platnénr znění se upravuje výše nájemného o inflační
koeficierrt 0,3 %, vyhlášený Českým statistickým úřadem za rok 2015. Měsíční nájemné se
měrrí z částky 5.254,- Kč na 5.270,- Kč + DPH v zákonem stanovené výši.

ll.
závěrečná ustanovení

Úči,-,,-,ort tolroto dodatku jc od 1, 2. 2016.

Ostatní ustanovení snrlouvy zůstávají v platnosti beze změt-ty, Tento dodatek je vyhotoven
ve 3 stejnopisech. Pronajímatel obdrží dvě a nájemce jedno vyhotoveni.
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