
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. S/832/061/1601/H/2002

Městská část Praha 13
zastoupená  Ing. Renátou Uramovou, vedoucí OMBAI, na základě pověření starosty
se sídlem Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5
IČ: 00241687, DIČ CZ00241687
bank. spojení: 
číslo účtu : 
(dále jen „pronajímatel“)

Hrdlička, spol  s r.o.
zastoupena jednatelem Ing. Martinem Hrdličkou
se sídlem: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
IČ: 18601227, DIČ: CZ18601227 
vedená u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka:C 4062  
(dále jen nájemce)

I.
Dne 30.10.2002 byla mezi MČ Praha 13 a spol. Hrdlička, spol. s r.o. uzavřena nájemní smlouva 
na pronájem části pozemku parc.č. 2229/1 v k.ú. Stodůlky o výměře 142 m2. Na pozemku je 
vybudováno parkoviště pro spol. Hrdlička, spol. s r.o. Pronájem byl uzavřen na dobu určitou 10 
let,  počínaje  dnem nabytí  právní  moci  stavebního povolení  na vybudování  parkoviště,  tj.  do 
23.4.2013. Dodatkem č. 1 ze dne 20.4.2015  a dodatkem č. 2 ze dne 13.4.2016 byla smlouva 
prodloužena do 23.4.2017.  

Na základě žádosti spol. Hrdlička, spol s r.o. ze dne 2.3.2017 se smluvní strany dohodly na 
následujícím znění dodatku k nájemní smlouvě:

V Čl. II.  se vypouští text  „do 23.4.2017“ a nahrazuje se textem „23.4.2018“.

II.
Ostatní ujednání nájemní smlouvy zůstávají beze změny.

III.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti od 23.4.2017.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení RMČ č.UR 0145/2017 ze dne  3.4.2017.

Smluvní strany si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí 

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží pronajímatel a 2 
vyhotovení nájemce.

Průvodní list smlouvy či dohody

11.4.2017

Ing. Renáta Uramová
vedoucí OMBAI

Ing. Martin Hrdlička
jednatel



Typ smlouvy nájemní - dodatek

předmět smlouvy část pozemku parc.č. 2229/1 , k.ú. Stodůlky

Městská část Praha 13 zastoupená: Ing. Renátou Uramovou, vedoucí MBAI, na 
základě pověření starosty

Identifikační údaje 
druhé smluvní strany:

obchodní jméno Hrdlička spol.  s r.o.

IČ/DIČ 18601227

zastoupená jednatelem Ing. Martinem Hrdličkou

Po věcné stránce projednáno s OMBAI: jméno podpis

Vypracoval:

Vedoucí 
oddělení:

Vedoucí odboru:

Ing. Naděžda Javorská

Mgr. Iva Mesterová

Ing. Renáta Uramová

Po právní stránce projednáno s OLP Jméno podpis

Po ekonomické stránce projednáno 
s EKO

Jméno podpis

6030014

číslo rozpočtové kapitoly

Usnesení RMČ č. 0145/2017 ze dne 3.4.2017

ZMČ č. ----

poznámka




