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Ouva o nájmu pozemků a stavby za účelem podnikání

Čı. l
Smluvní strany

Městská část Praha 17 ˇ
né sídlem: Žalanslšého ČpA 24H `ı'ˇlłh Praha l? v epyv PSC l63 OZ

160; 0023122?
D152 (20023 1223
/Iısìoupénà Společnosn': OPTIMIS, Spol. S r. O. a to na Základě P íkaıfm Smloml y léx, C.

30l3øˇ"03 l 3) ze dne 3. prosince 2013 (ve Znění dodatku č. l)` která je oprávněna uzav ít

Za pronąìímatélé tuto nájemní Smlouvu ˇ
še Sídlem: Béndova l lľ l/'í Praha l"" ~ epy. PSC 163 00

íCOz 63982412
zapsána v obchodním rejst íku: Spisová ZIL C 39926 vedená u Městského Soudu V

Praze
Zastoupená jednatelém: Pavlem Maxou

jako pronajímatel na Straně jedné (dále též jen „pronajimatelfl

z'ı Augmemum. S. r. o.
x _flióıęxn (šaııašøvz 581,I 10. Praha 17 ~ epy. PSČ 163 00
ıČoz 24803341
Du'i: (224803341
zapsána v obchodním rejst íkui Spisová m C 175696 vedená u Městského Soudu \ Praze

zastoupená: Mgr. Martinem Vlčkem. jcdnatclcm a

MĹIDr. Vladimírou Vlčkovou Zénáhlíkovou. jednatélkou

jako nájemce na Straně druhé (dále težjén „nájemce”)

u/,żu ırąiı podle § 2201 a násl. Zákona č. 89120l2 Sb.. občanského zákoníku. tuto

Smlouvu O nájmu pozemků a Stavby za účelem podnikání

V Čı. n
Uvodní ustanovení

l ì Hlavní město taje výlučným vlastníkem

a) pozemku parc. č. 58/5` včetně na něm umístěné Stavb)`| „nové budovy". která je jeho Součásu

hl pozemku parc. č. 58/4.
o) pozemku parc. č. 58/1.
dl pozemku parc. č. 63/2,
o) pozemku parc. č. 59,
lˇ`;› pozemku para. č. 63/1,
ga pozemku parc. č. 57
1: pozemku parc. č. 56

vše v k. ú. epy. obec Praha,

'í`_\To pozemky včetně Stavby byly Statutem hlavního města Prahy Svě ény Městské částí Praha

'. "_ která _;é oprávněna nakládat S nimi Zpùsobem v této Smlouvě uvedeným



2)

2)

4)

5)

1)

Tato smlouva je uzavírána v návaznosti na Smlouvu o Smlouvě budoucí O nájmu pozemků a Stavby

za účelem podnikání (evidenční číslo Smlouvy pronajímatele: 2014/0269), která byla mezi

Smluvními Stranami uzav ena dne 8.10.2014 v návaznosti na usnesení RMC Praha 17

č. 0005 00/2014 Ze dne 29.9.2014 a citovanou Smlouvu o Smlouvě budoucí plně nahrazuje v celém

rozsahu.

Čı. m
P edmět smlouvy

P edmětem smlouvy je nájem těchto pozemků a stavby

a) části pozemku par'c. č. 58/5 (části O výmě e 487,1 m2), včetně na něm umístěné Stavby,

která je jeho Součástí (a to až ke dve ím ve „spojovacím tunelu“, které oddělují „starou“

budovu, která je Součásti pozemku parc. č. 57, od „nové budovy“, která je Součásti

pozemku parc. č. 58/5)
b) pozemku parc. č. 58/4 (o výmě e 334 m2),
c) pozemku parc. č. 58/1 (o výmě e 490 m2),

d) části pozemku parc. ě. 63/1 (části o výmě e 123,4 m2)
e) pozemku parc. č. 63/2 (o výmě e 2 m2),

f) části pozemku parc. . 59 (části o výmě e 667,5 m2; h iště),

g) části pozemku parc. . 57 (části „I“ o výmě e 76,6 m2)

h) části pozemku parc. . 57 (části „II“ o výmě e 117,3 m2)
i) části pozemku parc. . 56 (části O výmě e 5,8 m2)

(k

O‹

(k

fl‹

vše v k. ú. epy, obec Praha, v rozsahu, jak je Mačeno na plánku, který je nedílnou součástí

této smlouvy (dále jen „p edmět nájmu“).

Pronajímatel se zavazuje, Že po dobu trvání nájemního vztahu podle této Smlouvy, umožní

nájemci užívat p ístupovou cestu vedouci na pozemek parc. č. 58/1 p es pozemek parc. č. 63/1 a

to pro p íjezd motorovými vozidly i pro pěší p ístup.

Náj emce Se Zavazuje, Že po dobu trvání nájemnflio vztahu podle této Smlouvy, umožní

pronajimateli a dále též nájemci „staré budovy“ užívat únikovou cestu z objektu „Staré budovy“ a

p ístupovou cestu pro Zásobování „Staré budovy“ (vč. vjezdu motorovými vozidly pro tyto účely),

jak je vyznačeno na p ipojeném plânku (únikove' cesty a zásobování).

Pronajímatel zajištuje pro nájemce pouze dodávku pitné vody Z vodovodního adu (Veolia), která

je mě ena Z podružného vodoměru. Pronajímatel nezajišťuje nájemci žádná jiná plnění ani Služby

spojené S užívání p edmětu nájmu; veškeré takové služby si Zajisti nájemce na Své náklady p ímo

u poskytovatele těchto Služeb, k čemuž mu pronajimatel poskytne nezbytnou součinnost.

Nájemce je povinen umožnit pronajimatelí provádění pot ebných revizí zejména rozvodů el.

energie, plynu, hromosvodů, komínových cest, výtahů apod., jakož i kontroly stavu

p edmětu nájmu.

Nájemce Se zavazuje Strpět průchod a p ípadný průjezd motorovými vozidly uživatelům

nepronajaté části pozemku parc. č. 59 v k. ú. Repy p es část pozemku parc. č. 59 (část 0 výmě e

667,5 m2; h iště), která je p edmětem nájmu.

I Čı. IV
Učel nájmu

Nájemce může užívat p edmět nájmu pouze za účelem podnikání, spočívajícího ve Z ízení a

provozování psychosomatického centra pro rodinu a dítě s integrovanou Mate skou školou

v Souladu Se Studií vypracovanou na Základě Smlouvy o dílo na „Psychosomatickě centrum pro
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2)

3)

l)

2)

3)

1)

2)

3)

4)

rodinu a dítě, Žalanského 68/54, Praha 6 - epy“, zhotovitel Ing. arch. Miloslav Vajtr a
v souladu Skolaudačm'm Souhlasem S užíváním Stavby (rozhodnutím odboru výstavby UMČ
Praha 17, čj. ÚPČP17/000083/2017/VYS/Ha, správními účinky ode dne 04.01.2017), kterým
bylo povoleno užívání Stavby k tomuto účelu, který je p ílohou této Smlouvy.

Nájemce prohlašuje, že se seznámil s podmínkami uvedenými v kolaudačním souhlasu, zejména
s tím, že z užívání Stavby byla vyjmuta část p ízemí (l. NP) obsahující nový vnit ní bazén (3 3m2)
a prostory Související S jeho provozem, na kterou bude po vyhodnocení zkušebního provozu
vydán samostatný kolaudační souhlas.

Nájemce Se zavazuje užívat p edmět nájmu jako za ízení poskytující Službu péče o děti dle
zákona č. 247/2014 Sb.„o poskytování Služby péče o dítě v dětské Skupině a o změně
Souvisejícíoh zákonů.

Čı. v
Doba nájmu

Doba nájmu počíná dnem 01.03.2017.

Nájem končí uplynutím deseti let.

Pokud pronajímatel písemně nájemci neoznámí nejméně t i měsíce p ed skončením nájmu, že trvá
na Skončení nájmu, nájem Se vždy prodlužuje o další dva roky, pokud se pronajímatel a nájemce
nedohodnou jinak; nájem se však neprodlouží, pokud nájemce oznámí písemně pronaj ímateli
nejméně 3 měsíce p ed skončením nájmu (resp. prodloužené doby nájmu), že prodloužení nájmu

nehodlá využít a trvá na jeho skončení uplynutím doby nájmu (resp. prodloužené doby nájmu).

Čı. vI
Nájemné a úhrada za služby poskytované s nájmem, podmínky splatnosti

Nájemné je Stanoveno dohodou smluvní Stran. Podkladem pro tuto dohodu byl znalecký posudek

č. 8617/2016 ze dne 23.11.2016 vypracovaný Ing. Václavem Myslíkem, ve kterém byla jako
Obvyklá cena nájmu v roční výši uvedena částka l.966.885,- Kč (tj. 163.907,- Kč měsíčně; což je

po zaokrouhlení 164.000,- Kč měsíčně).

Smluvní strany Se dohodly, že

i. nájemné Za období prvních dvanácti měsíců nájmu (období od 1.3.2017 do
28.2.2018) bude hrazeno nájemcem v dočasně snížené částce ve výši 82.000,- Kč
měsíčně (Slovy: osmdesát dva tisíce korun českých); p ičemž částka nájemného bude
navýšena platnou sazbou daně z p idané hodnoty „DPH“,

ii. nájemné Za další období (od 1.3.2018 až do skončení nájmu) bude hrazeno ve výší
174.000,- Kč měsíčně (slovy: jedno sto sedmdesát čty i tisíce korun českých),

vvıp ičemz castka nájemného bude navýšena platnou Sazbou DPH.

Nájemné bude hrazeno nájemcem na účet pronajímatelc č. účtu:_s uvedením
variabilního symbolu:_a to měsíčně za každý měsíc doby nájmu tak, aby nájemné
bylo p ipsáno na účet pronajímatele do konce daného kalendá ního měsíce, za který se nájem
platí.

Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu ke skončení nájmu vobdobí od 1.3.2017 do 28.2.2018,
zavazuje Se nájemce vyrovnat dočasné Snížení nájemného uhrazením pronajímateli za každý
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6)

7')

3)

9)

1)

2)

3)

4)

měsíc nájmu od 1.3.2017 do ukončení nájmu nad rámec měsíční výše nájemného (uvedené v odst.
2 i) částku stanovenu dohodou ve výši 85.000,- Kč (slovy: osmdesát pět tisíc korun českých) bez

DPH; dorovnání je splatné do 30 dnů od Skončení nájmu podle tohoto odstavce.

Pokud dojde Z jakéhokoliv důvodu ke skončení nájmu v období po 1.3.2018, zavazuje Se nájemce

dorovnat dočasné Snížení nájemného a uhradit pronajímateli částku ve výši 1.080.000,- Kč, která

bude ponížena o 10.000,- Kč Za každý měsíc nájmu (po 1.3.2018), za který bylo nájemné

pronajímateli uhrazeno vjednotlivých měsíčních splátkách (ve výši jednotlivé Splátky 174.000,-
Kč); tyto částky budou navýšeny platnou sazbou DPH.

Zálohová úhrada ve výši 15.000,- Kč měsíčně, za služby poskytované pronajímatelem nájemci
v Souvislosti S nájmem (vodné a stočné) bude hrazena nájemcem na účet pronajímatele č. účtu:f ˇ

s uvedením variabilního Symbolu: _ato vždy do
15. dne následujícího měsíce. Výši záloh bude aktualizována pronajímatelem vzávislosti na
vyúčtování Skutečné spot eby za p edchozí období.

P ijaté platby od nájemce budou započítány p edně na nejstarší dluh nájemce vůči pronajímateli
plynoucí z tohoto nájemního vztahu a to v tomto po adí:

i. nájemné
ii. záloha, p ípadně nedoplatek za Služby
íii. smluvní pokuty
iv. úroky z prodlení
v. náhrada škody

Účastníci této Smlouvy se dohodli, že pronajímatel může výši nájemného počínaje od 1. července
roku následujícího po uzav ení nájemní Smlouvy každoročně upravovat o částku až do výše
odpovídající roční mí e inflace oficiálně vykázane' ČSÚ (Český statistický ú ad) Za p edešlý
kalendá ní rok.

Výši záloh za Služby dle odst. 2 tohoto článku může pronajímatel upravit podle skutečných
nákladů aeenových vlivů, což bude ešeno změnou výpočtového listu, který se Stane novou

p ílohou této smlouvy. Pronajímatel jedenkrát ročně provede vyúčtování zálohových plateb
Služeb. P eplatky a nedoplatky vyplývající Ze zúčtování úhrad za Služby jsou Splatne' podle
p íslušných p edpisů. Námitky k vyúčtování musí nájemce uplatnit písemně pronajímateli ve
stanovené lhůtě.

Čı. vII
Ostatní ustanovení

Správu p edmětu nájmu vykonává pro pronajímatele společnost Optimis, Spol. s r.o. (dále jen
„Správce“); v záležitostech informací o provozních záležitostech se nájemce bude obracet na

tohoto oprávoo no moiız_
Nájemce podpisem této Smlouvy potvrzuje, že Se Seznámil se stav'ební a provozní dokumentací

p edmětu nájmu, se Stavem p edmětu nájmu, je proškolen v obsluze veškerého technického
za ízení nacházejícího se v/na p edmětu nájmu a této obsluze rozumí.

Nájemce bere na vědomí, že p edmět nájmu Stavebně technicky souvisí se „starou budovou“ a S
ní funkčně souvisejícími pozemky a Zavazuje je poskytnout uživateli této „Staré budovy“ a
zmíněných pozemků nezbytnou Součinnost ke vzájemnému bezkonfliktnímu užívání.

Nájemce Se zavazuje vydat v Součlnnosti Se Správcem požární, bezpečnostní (evakuační) a
provozní ád platný pro p edmět nájmu.

Nájemce Se zavazuje neprovádět žádné stavební ani jiné zásahy na p edmětu nájmu bez
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6)
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p edchozího písemného Souhlasu pronajímatele, či Správce. Nájemce nemá nárok na úhradu
jakékoliv investice do úprav či oprav p edmětu nájmu provedené nájemcem ať už S p edchozím
Souhlasem pronajímatele či správce, či bez tohoto souhlasu a to ani po skončení nájmu, pokud se
s pronajímatelem nedohodne jinak. Tyto opravy, údržba a instalace musí být prováděny v Souladu
Se Současnými Stavebně-technickými poznatky a S platnými právními p edpisy a normami (ČSN);
Splnění těchto požadavků je nájemce povinen pronajímateli kdykoliv prokázat.

V p ípadě, kdy nájemce bude zamýšlet nějaké stavební či jiné úpravy provést, je povinen
p edložit pronajímateli dokumentaci související s p ípadnými požadovanými úpravami
v takové formě, aby pronajímatel mohl na jejím základě p ípadně souhlas vystavit a aby se podle
takovéto dokumentace dalo kontrolovat dodržení podmínek souhlasu nájemcem. V p ípadě, že
pronajímatel povolí nájemci provést určité práce na p edmětu nájmu, nájemce bude takové práce
provádět pod dozorem kon'zultanta schváleného pronajímatelem za účelem kontroly kvality prací a
jejich Souladu s p íslušným stavebním povolením. Odměna tohoto konzultanta bude hrazena
nájemcem v cenách v místě a čase obvyklých a musí být p edem odsouhlasena nájemcem.
Pronajímatel není povinen takový Souhlas S provedením Stavebních či jiných úprav nájemci vydat.

P i Skončení nájmu je pronajímatel povinen jakékoliv změny na p edmětu nájmu (provedené ať už
Se souhlasem pronajímatele či správce či bez jejich souhlasu) odstranit a p edmět nájmu uvést do
původního stavu, pokud Se S pronajímatelem písemně nedohodne jinak; způsob a rozsah uvedení
p edmětu nájmu do původního Stavu musí být odsouhlasen pronajímatelem.

Nájemce je povinen na Svůj náklad Zajistit opravy p edmětu nájmu, které Si vyžádá provozní
činnost nájemce, nebo opravy způsobené provozní činností nájemce. Provozní činností nájemce se
v tomto smyslu rozumí i činnost či poškození způsobené t etími osobami, kterým nájemce umožní
p ístup na p edmět nájmu; za p ípadnou škodu způsobenou těmito osobami na p edmětu nájmu
odpovídá pronajímateli nájemce, i když škodu nezavinil.

Údržbu a opravy bazénové technologie, včetně hrazení nákladů na provoz (včetně zajištění
Související chemie a plnění hygienických požadavků) bude nájemce provádět na svůj náklad a
nebezpečí. Za tímto účelem Se nájemce zavazuje uzav ít smlouvu o údržbě bazénové technologie
Se společností Aquamarine Spa S.r.0., jejíž teze jsou obsaženy v p íloze této smlouvy.
Odpovědnost za splnění podmínek pro užívání bazénu po dobu zkušebního provozu a po dobu
navazující na zkušební provoz nese nájemce (po dobu nájmu).

V p ípadě havárie je nájemce povinen p edem kontaktovat pronajímatele či správce; opravu je
oprávněn bez souhlasu pronajímatele či Správce Zajistit pouze v p ípadě, že odstranění nesnese
odkladu. V p ípadě pochybností Se má za to, že snese odkladu.

10) P ípadný podnájem podléhá p edchozímu písemnému Schválení pronajímatelem; p edchozí
Schválení Se nevyžaduje, pokud nájemce p ípadně podnajme část p edmětu nájmu (ordinace apod.)
dalším osobám v souladu s naplněním účelu nájmu.

11) Nájemce Se Zavazuje uzav ít na své náklady na dobu trvání této smlouvy pojištění odpovědnosti
za škodu na životě, zdraví, majetku a škodu způsobenou provozní činností pronajímateli, nebo
t etím osobám, S limitem pojistného plnění do částky 20.000.000,- Kč a to s vinkulací pojistného
plnění ve prospěch pronajímatele či t etích osob v souvislosti sčínností nájemce podle této
Smlouvy. Nájemce je povinen na žádost pronajímatele prokázat p íslušnými písemnými
dokumenty, že povinnost pojištění dle tohoto ustanovení plní a udržuje v platnosti po celou dobu
trvání nájemního vztahu.

12) Nájemce je povinen neprodleně informovat pronajímatele (resp. správce) o pot ebě všech
oprav Spolu s návrhem na jej ich odstranění.

13) Nájemce Se zavazuje, že bez prodlení písemně vyrozumí pronajímatele (resp. správce)
v p ípadě poškození, požáru nebo jine' nehody či Závady na/v p edmětu nájmu.



14) Nájemce je povinen umožnit pronajímateli nebo jím pově ené osobě p ístup na p edmět nájmu

tak, aby mu byla poskytnuta možnost činit opat ení nezbytná pro ochranu svých práv, provést

nezbytné opravy na p edmětu nájmu nebo si jej prohlédnout; nájemce se zavazuje pronajímateli

takovýto p ístup umožnit za účasti pově ené osoby nájemce.

15) Nájemce je dále povinen umožnit pronajímateli nebojím pově ené osobě p ístup na p edmět

nájmu Z bezpečnostních důvodů nebo v p ípadě naléhavé situace.

16) Nájemce je povinen uhradit náklady na jakékoliv vnit ní i vnější instalace v p edmětu nájmu a

jejich opravy nad rámec stávajícího vybavení p edmětu nájmu, jež budou nezbytné pro

provozování činnosti nájemce, včetně získání povolení ktakovým úpravám p edmětu nájmu (či
za ízení). Úpravy p edmětu nájmu vyžadují p edchozí výslovně písemné schválení

pronajímatelem a nájemce na jejich provedení však nemá právní nárok.

17) V p ípadě, že budou úpravy odsouhlaseny pronajímatelem, zajistí Si nájemce veškerá nutná

povolení, souhlasy a stanoviska, která budou vyžadována p íslušnými právními p edpisy resp.

p íslušnými ú ady v Souvislosti s prováděním úprav, p ičemž změny a úpravy budou provedeny na

náklady nájemce. P i zajišťování povolení, Souhlasů a stanovisek poskytne pronajímatel nájemci

nutnou součinnost.

18) Nájemce se zavazuje užívat p edmět nájmu s péčí ádného hospodá e tak, aby nedocházelo ke

znehodnocování p edmětu nájmu.

19) Nájemce není Oprávněn postoupit své pohledávky či p evést své dluhy Z této smlouvy (ať už

jednotlivé nebo všechny dluhy a pohledávky) na t etí osobu bez p edchozího Souhlasu

pronajímatele.

Čtvm
Odstoupení od smlouvy, sankce

l) Pronajimatel má možnost od této Smlouvy ustoupit v p ípadě, že nájemce porušuje Smlouvu

podstatným způsobem.

2) Za porušení Smlouvy podstatným Způsobem ze Strany nájemce Se považuje:
a. Pokud je nájemce v prodlení S úhradou nájemného déle jak 2 měsíce (to plati i

v p ípadě, že Si pronajímatel p ípadně strhne takovou úhradu s depozita)
b. Pokud nájemce opakovaně neumožni zp ístupnění p edmětu nájmu pronajímateli či

osobě jím pově ené Za účelem kontroly jeho užívání minimálně jednou měsíčně a to
ani na základě písemné výzvy a upozornění na možnost odstoupení od smlouvy

c. Pokud nájemce neumožní či neposkytne pronajímateli pot ebnou součinnost

k provedeni oprav p edmětu nájmu, které nesnesou odkladu
d. Pokud nájemce neužívá p edmět nájmu ádně v Souladu s jeho účelem
e. Pokud nájemce neplní povinnost pojištění podle čl. VIII odst. 11
f. Pokud nájemce podnajímá p edmět nájmu v rozporu s čl. VIII odst. 10

3) P i odstoupení od smlouvy není pronajímatel povinen vracet nájemci nájemné ani jiné plnění od

nájemce získané. P í odstoupení od Smlouvy zůstává pronajímateli zachován nárok na uhrazení

nájemného a ceny Služeb za období do skončení nájmu (do Skončeni nájmu na základě odstoupení)

jakož i nárok na náhradu p ípadné škody.

4) P i jakémkoliv ukončení smlouvy nemá nájemce nárok na náhradu za výhodu pronajímatele nebo
nového nájemce získanou p evzetím zákaznické základny.

S) Pokud nájemce neužívá p edmět nájmu ádně a v Souladu S účelem nájmu, či neplní ostatní své

povinnosti v této smlouvě stanovené a takový Stav nenapraví ani na základě výzvy pronajímatele,



zna pronaiin'iatel pravo pożadovaí po nájemci Zaplaeení 51111111 ni pokut) \e 1)".Ši 3.000.- l\'‹`1` Za

1111211) den. po kIei) Iakove' porušení tr) a.

61 P111'u1ˇì 1'1-1111111'e porušuje 1mlou1u Zpusobenˇ'. 1=1eue111m 1 odst._ pism. 'm a 1'1. n^a pronajímate:

5111-1111 111'Z'111ˇlova'1 po nájemci Zaplaccni :mluvní pokur)1'1` 1)'ší D..-000 lie 2:1 k1-1Zd1 '11'\11ien1š

3.1111ˇ11Š1zı 'Zı- porušení Se 1 Iomío 5m)Slu povażuie každé jedno odmítnutí Zp ístupnčn. '11 ka/.de

jedno nepošk)'mi.ití Součinnosti i.

Najemce je oprávněn odstoupiıˇ od Smlouv). pokud pronajímatel porušuje smlouvu podsíauí)m

/pusni em a neodstı'aní takove' porušení 1' p imě ené lhute.

Či. IX
Zvláštní ustanovení

' 3. 5110111111 8111111) houhlaais šti'm ab) taıo Smlou1a b)la uvedena \ Cemralní e1iden1ı' 51111111 (Ĺ 'rĹKi

vedené hl. m. Prahou. a 1 ev iden11 Smlu1 pronajímatele. které jsou verejne p ístupné '11 kt11'e

obsahují 'ıúaje o Smluvních Stranach. predmetu Smlouv). Číselne Označení Leto Smlouv) '11 datum

_iejih 11 podpisu a Text Smlouv),

\"'1'1jei111`1' šouhlasí 5 uve ejněním teto Smlouv) \ registru Smluv podle Zákona1 r

1111110 uùelem nepovažuií Smluvní Stran) ní`1` Z obsahu této Smlouv) ani Z meradaı kí

'1)111111ˇ1'Z11' .7 u) erejnëní ani Za Obchodni tajemán í.

gis1ruSmlu):/711
ni Se 1'1'1Ži1í1'I1Z'1

(ˇìi. X
Závěrečná ustanovení

'11 Pokud není 1 teto smlouvě Stanoveno jinak. ídí Se vztah) mezi Smluvními Stranami 1)"ál11111e

:1111111111 ene 11111111 smlouvou Zákonem Č. 8952012 Sb.. občanským Zákoníkem. jako). i 11111111111111'

V111111ı'šeíí1'11ní právními p edpis).

i) 71:10 811111111111 ˇiZe měnil a doplňovat pouze písemn)mi dodatk) podepsan)n1i opr'1'11:11ˇ`111'1:.i

yašíupci Smluvních Stran.

\ˇ >111u`1išì1151í S touto Smlouvu je uzav ı'ra'na tež Samosrarná Smlouva O \')"puj1ˇ'ee Za ízení 1) bm ení

predmeiu nájmu.

q.i 11-1111 >111`I11u1zí je Sepsána ve Čt)' ecl1 v)hoto\ˇeních. Každá Smluvní Strana obdrží po dwu

1)h1\11'-11`ní1:h.

; [ameš' na pronajem pozemku parc. 1ˇ`. 58 51 1ć. Stav b) na nem Stojící. 1))1 71 ei'cjnën na uredn

desce od. Q. 0. 2014 do 25. 9. ZOìi. a Zameı' na pronajem Zbývající části p edmětu nájmu h)ì 11'11

ú ední desce Zveıˇ'ejnen od 01.2.2016 do 23.1“ 2016.'uzav ení nájemní 511110111) h)lo predem

šehvż'ílenn usnesením Rad) Městské Části Praha l7 Č. 0005002014 Ze dne 20. 0. 20 l-l. usnesením

Rad) Městské časti Praha l7 ". 000058 2017 Ze dne ı13.3.20l7 a usnesením Zażšìupiteìsna

Městské Části Praha l7 11000009'20l7 Ze dne 22.2.20l7

l
\'ˇ PraZe dne 14 2 ˇ. L'- `. '. \' Praze dne 'š '- ˇ -

(A\ Pra/1* 112111' „f x ~ˇ



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve Smyslu § 43 Odst. l zákona č. 131/2000 Sb., O hl. m. Praze, v platném znění,
že byly splněny podmínkˇy pro platnost právního jednání

v Souladu S usnesením ZMC č. 00009/2017 Ze dne 22.2.2017

V Praze dne: Z 4 'ÚŽ` 2017

vé Zastupitelstva M


