
|Pr az s fra s p r du a rtemo a it o st í
společnost s r,o., nám. Republiky 1400,530 02 Pardubice

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu, nebytových prostor
(PARKoVACHo MlsTA)

ze dne 26. 8. 2oo8 na parkovací misto - box č. 124 Ve lV, nadzemnim podlaži, v objeKu čp. 835,
Novákovy garáže, V Hradci KfáloVé

Pražská správa nemovitostí, spol. s r.o.
zastoupená M9r. ondřejem Heřmanem, (na zákIadě plné moci)
se sidlem v Praze 3, seifertova 9. PSČ 130 oo
lčo: 170 488 69
DlČ: cZ,]70 488 69
REG: lvlěstský soud v Praze, oddíl c, Vložka č. 1671, Fim 7o43l91
Bankovní §pojeni: č,ú.: 243651607412700 vedený u Unicredit Bank czech Republic, a.s.

dále jen,,pronajímatel"

a

Česká republika - Český telékomunikační úřad
Zastoupený: lng, Boženoú VaňkoVoU, ředitelkou odboru ekonomického
sidlo: sokolovská 58, Praha 9
Zasílací adre§a: Poštovní přihrádka 02,225 02 Praha o25
lčo| 70í06975
DlČ: neníplátce DPH
Bankovni spojení: č.ú,: 725oo,1/071 o, Vedeťr",,a"},?,f;j, .ra*

|.
předmět dodatku

Ve smyslu ustanovení ělánku V, odst- 2 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
26, 8, 2008 na parkovací mí§to Ý platném znění se upravuje výše n4emného o inflační
koeficient 6,3 o/ó, Vyhlášený Českým statistichým úřadem za rok 2008, Měsíční nájemné se mění
z částky 4 500,- Kč na 4784,-Ké + DPHv zákonem stanovené Výši.

ll.
závěrečná ustanovení

Účinnost tohoto dodatku je ode dne 1, ,í. 2oo9.
ostatni ustanoveni smlouvy zůstávaji v platnÓ§ti beze zmény, Íěnto dodatek je Vyhotoven Ve 3
stejnopisech, Pronajímatel obdrží dVě a nájemce jedno Vyhotovení.
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