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Bankovni spo en í]

Un]cíed]t Bank czech Repub ic, a,s,
náň Republ]ky']400, 5]0 02 Parcl!bice
ř.lj.:21365 6a74 | 27aa
]čo] ] 70as869
Ret,: Ň]ěstský sold V Praze, odd. c, Vl.č. ] 67], F lm 7043/9]

]ečno5t 5 r,o., nám. Republiky 1.100, 530 02 PardUbice

Dodatek č. 1 ke smlouvě o náimu nebytovÝch orostor
cARKovACÍHo MiSTA)

ze dne 26. 8. 2008 na paTkovací místo box č. l24 ve IV, nadzenním podlaží, v objektu čp. 835,
Novrikolry garáže, v IŤadci IGáové

Přaž§ká §přáva nemovito§tí, spol. s r.o.
zastoupená Mgr. Ondřejem Heimanem, (na základě plné moci)
se sídlem v Přaze 3, seifefiova 9, PsČ 130 oo
Ičo: l70 488 69
DIČ CZ1'70 488 69
REG.: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka č. 167I, Firm7043/9l
Bankovní spojení: č.ú .: 24365160'7412700 vedený u Unicredit BaŇ Czech Republic, a.s

dále jen,,přonajímatel"

a

Česká republika -Čcský telekomuíikační úřad
Zastoupcný| lng. Boženou Vaňkovou, řcditclkou odboru ekonomického
sidlo: Sokolovská 58 Pr3ha 9
Zasí]aci adlcsa: Poštorrrí přihrádka 02. 225 02 Plaha 025
lčo| 70106975
DIČ: neniplátcc DPH
Bankolní spojení: č,ú,: 7]j001/0710. \,edený u ČNB. pob. Praha

dále jen ,,nájemce''

smluyní §trnn}, §€ dohodl1, na těchto zrnčnách:

ČL. \., udsl. _l.,5., t,. á -, _ noťó znéni:
;l, Vyúčtováni skutečných nákladťr zabezpečovaných slrržeb (qjna dodá\,k},clcktricki cncrgic

pro neb),lo\ý prostot,). se z dfivodů úhradl,paušálníplatbou nepror,ádí, Rozťrčtor,ání nák]adů u
dodá\k} e]ektrickó cnergie bude proledeno dle odečtu sta\,ú na poměrovém nlěřidle
! pronajatém neb\to\,ét]1 prostolu, od takto vlpočtených skutečných nákladů
zabezpečor,anÝch služeb odečte pronajímatel nájcnrccm zaplacené částk}, k qúčtovani
\ přís]ušném Zúčtovacin období, Za kter]i se \,ýpočet provádi.

5, Za p1,odlení s úlrradou nlčsíčr,iího t]ájemného vč, paušálni plalby za služby a čáStek k \.yúčto\,ání
za službv se zal,azuje nájemcc zaplatit pronajímareli smhtvní úrok ve výši 0.1 yo z dližné
č_ástkl za každý den plodleni.

6. Cástka k vyúčtovli[i za dodávku e]ektrické energie pro neb},tol.ý prostor b\'la smlu\llími
dohodnula ve \ýši 50,- Kč / měsíčně + DPH v Zákonem stanovené výši sp]atná spo]u s úhradou
náj emného.

7. Částk},k 1_yilčto\ áli za služb1 poskltované s provozein přcdnlětných neb}tových prostor bLl.iou
pronajimetelcn přeúčtovány ninimálně lx ročně oproti skutečié spotiebě a v cenových
re]acich dodavatclú služeb. V piipadě Zániku této smlouvy múžc bjí v,vúčto\,ání provedeno
podle volb1, pronajínatclc dřil,c ncž vc stanovelD, temín. V piipadě zl,ýšení nebo snižení cen
energií a služeb v pr[iběhu kalendářniho roku, má plonajímatcl právo minimáině .jednou za rok

fstlp! 466 5]0.|85
466 530.186

t!! 466 530 47,1

\ý\!\ť, pýr,cz
E lraiL graid@8rand pce,cz



er az s foi sp r da a ruemo ait o stí
spo|ečnost s 1.o,, nám, Repub iky 1,100, 530 02 PardUblce

upravit měsíčni částk}, k v,vúčtov.iní za služb_v o tolik pťocent. o kolik b115, cen,\,jcdnotli\,ých
služeb zl,ýšcn}, íiebo snížen"\.

ostatni ustanovení Smlouv}, o náimu nebylovich prostoť Zťlstávají tímto
nedotčen},

ťJčinnosI toholo dodatkuje od 1. 1.2009,

Tento dodatck jc q,hotol,en le 3 stejnopiscch. Pťonajimatel obdťi dvě
vyhotovení.

V Pardubicich dnc ] 5, 12, 2008

púní-m dodatkem

a nájemce jedno

spol. s r.o.

írarlká rp.áva Emovlib9 , , í. :
ídl! r AO.r..h, r §!,.d, .]

a. l7 i.!i.,t
ir;t t1,1,*y .",o , i,,-" '

o.]d a,t.č ]67], f !J ]ollr9j
|Lboatá řaťd]b}L.

,Jrl, i_"Jn1ll, . ,,, r,,.

,'/-:řr^
, Ing, Bgžena Vaňková
Ceská republika -Ceský telekomunikačni uřad

ceský telekomunikační úřad
re sld|em soko|ovská 2|9, Praha 9

Poštovní přihrádka 02
225 02 í'ftha o25o
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