
DODATEK C. 7

k nájemní smlouvě ze dne 8.10.1993, ve znění dodatků č. 1 až 3, dodatku č. 4 č. 
OSO/0379/2000/C ze dne 7.3.2000 v úplném znění, dodatku č. 5 č. 
0386/06/NEBYTY/OBFM/C1ZI ze dne 10.4.2006 v úplném znění, a dodatku č. 6 č. 
244/2010/NAJE/OBYP/ZST ze dne 3.3.2010 uzavřený v souladu s usnesením Rady MČ 
Praha 4 ě. 26R- 783/2010 ze dne 14.7.2010

Pronajímatel : městská část Praha 4
zastoupená na základě plné moci ze dne 9.8.2010 Ivanou Staňkovou, 
zástupkyní starosty
se sídlem Táborská 350. 140 45 Praha 4 
IČ: 00063584 
DIČ: CZ00063584
nebytový prostor spravující: správní firma 4-Majctková. a.s. 
se sídlem: Táborská 350, Praha 4. Nusle 
IČ; 28477456 
bank. spojení: | 
č. účtu;|
/dále jen pronajímatel /

Nájemce; Česká spořitelna, a.s.
zastoupená na základě pověření Janou Vlachovou BSc.. ředitelkou odboru 
řízení nemovitostí a Františkem Kolaříkem, projektovým manažerem odboru 
řízení nemovitostí
se sídlem Olbrachtova 1929/62. Praha 4 
IČ: 45244782 
/dále jen nájemce /

I.
Pronajímatel a nájemce se dohodli na změnách a doplňcích nájemní smlouvy 
ze dne 8.10.1993. ve znění dodatků č. 1 až 3. dodatku č. 4 ě. OSO/0379/2000/C ze dne 
7.3.2000 v úplném znění, dodatku č. 5 č. 0386/06/NEBY l Y/OBFM/CIZI ze dne 10.4.2006 
v úplném znění a dodatku ě. 6 č. 244/2010/NAJE/OBYP/ZST ze dne 3.3.2010, následujícím 
způsobem:

1. Ruší se čl. V., odst. 5.1. a nahrazuje se následujícím zněním:
Nájem nebytových prostor je sjednán na dobu určitou do 31.12.2015.

II.
Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají beze změn.

III.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smlu\ními stranami a účinnosti dnem 
1.1.2011.

Tento dodatek k nájemní smlouvě je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží 
nájemce 1 vyhotovení a pronajímatel 3 vyhotovení.



Tento dodatek k nájemní smlouvě je sepsán určitě, srozumitelně, svobodně, vážně a volně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany stvrzují svými 
podpisy.

V Praze dne....... 1..3-.X 2010

za pronajímatele: za naiemce:

Ivana Staňková 
zástupkyně starosty

Příloha: plná moc



PLNA MOC

lug. Pavel iíorálck, starosta městské části Praha 4, se sídlem Praha 4, Táborská 350 

tímto zmocňuje

Ivanu Staňkovou, zástupkyni starosty městské části Praha 4

k podepisování veškerých právních úkonů v oblasti hospodaření s b}lo\^'ini domy, v oblasti 
privatizace bytového fondu včetně zastavěných a souvisejících pozemků a v oblasti 
hospodaření s nebjtovými objekt)', zejména nájemních smluv, dohod o ukončení nájmu, 
výpovědí, smluv o stavebních úpravách nemovitostí, smluv o smlouvě budoucí, kupních 
sinluv a návrhů na vklad, smluv o směně nemovitostí, prohlásem' vlastníka, dohod o zániku 
předkupního práva, potvrzení zásta\'Tiího věřitele, čestného prohlášeni (dle Statutu bl.m.Pra}iy 
§ 18), smluv o vý^půjčce, o zřízem' věcného břemene, tedy právmích úkonů týkajících se b>tů, 
bytových domů, nebyto\tych prostor, neb^^tových objektů, bjtovj'ch a nebytových jednotek a 
pozemků městské části Praha 4, v souladu s usnesením Rady městské části Praha 4 č. 29R- 
923/2010 ze dne 9.8.2010.

V Praze dne 9.8.2010

Ing. Pavel Korálek 

starosta mčstekéJásíiPraha 4

Přijímám zmocněni..


