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Dodatek č.1

ke smlouvě o podnájmu parkovacího stání ě,.25luooV07 uzavřené
mezi niŽe uvedenými smluvními stľanami dne 3.7.2007

Městská část Praha 5'
na adrese: nám' 14. Íl1nač.4, Praha 5, PSČ:15o 22
zastoupená: starostou JUDr. Milanem Jančíkem,MBA,
lČ: 00063631
DIC: CZ 00063631,

(dále jen Nájemce)

Geská spořitetna, ä.S.se sídlem Praha 4,olbrachtova 1929t62, Psc 140 oo
právnická osoba zaloŽená a existujícídle práva Českérepubliky, zapsaná
v obchodním Ęstříkuvedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 1171;
lČ: 45244782 DlČCZ45244782
Bankovnĺ . ĺl

Čístoúčt
osobní ko ňů183
Dodací adresa pro poštovnĺzásilkv :

Česká spořitelna, a.s.
úsek 2300, oddělení 2312 - lng. Soňa Rypotová
Politických vězňů 183
266 64 Beroun

(dále jen Podnájemce)

1. Článek lll. se mění a doplňuje takto

Smlouva o podnájmu se uzavírá v souladu s usnesenĺm RMČć,. 38t1414l2007
z6'11'2007 do 31 '12.2008. V případě zájmu o prodlouŽení doby nájmu o další
rok je podnájemce povinen poŽádat nájemce o toto prodlouŽenĺ nejpozději
do 31 .10.2008.

2. Článek lV' - první a druhý odstavec se mění a doplňuje takto

Cena podnájmu za jedno parkovacĺ stání je sjednána dohodou smluvních stran
a v souladu s usnesením RMc ve výši 10'000,- Kč/rok (slovy: deset tisíc korun
českých)+ přĺsl. sazba DPH' Celková cena podnájmu za 2 parkovací místa ve
výši20'000,- Kč(slovy: dvacet tisíc korun českých)+ přísl. sazba DPH, je splatná
jednorázovou splátkou. V souladu s platným zákonem 23512004 Sb. o DPH se
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zdanitelné plnění u nájmu povaŽuje za uskutečněnévŽdy k poslednímu dni
prvého měsĺce příslušnéhokalendářního období.

Úhrada nájemného bude prováděna na základě vystaveného daňového dokladu

- faktury (dále jen ,,faktura") vodem
na bankovní účetčísloúč vedený
u Českéspořitetny a.s', p o vŽdy
k poslednímu dni prvého měsĺce příslušnéhokalendářního roku se splatnostĺ 30
dnůod vystavenĺ faktury podnájemci' Faktura bude mítnáleŽitosti Účetníhoa
daňového dokladu dle platných zákonů s uvedením číslatéto smlouvy. V případě,
Že faktura nebude obsahovat potřebné náleŽitosti, je podnájemce oprávněn ji

vrátit nájemci k doplněnĺ' V takovém případě se rušĺpůvodnĺlhůta splatnosti a
nová lhůta splatnosti zaćne plynout doručenímopravné faktury podnájemci.

ostatnĺ smluvnĺ ujednání zůstávajív platnosti'

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aoý'tato smlouva byla uvedena v evidenci
smluv vedenéÚľĺČPraha 5, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat
údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselnéoznačenítéto smlouvy a
datum jejího podpisu' Smluvní strany prohlašují,Že tyto skutečnosti nepovaŽujÍ za
obchodní tajemství ve smyslu $ 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich
uŽití a zveřejnění bez stanovenĺjakýchkoliv dalšíchpodmínek.

2. Tento dodatek je sepsán v7 stejnopisech, znichŽ podnájemce obdrŽí dvě
vyhotovení a nájemce pět vyhotovení.

3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu smluvních stran

V Praze dne 1g -12- Z00l V Berouně dne 4' 12.2007

A
ředitel bo ĺch investic

úsek Praze

.

vedoucĺ oddělenĺ nemovitosti
odbor 2310, Úsek 2300, centrála v Praze
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