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Dodatek č.5
ke smlouvě o podnájmu parkovacího stání ć.2ĺlolooNo7 uzavřené mezi níže

uvedenými smluvními stranami dne 3.7.2oo7 ve znění pozdějšĺchdodatků

Městská část Praha 5'
na adrese: nám. 14' .1na ö.4, Praha 5, PSČ:15o 22
jednajícíJUDr. Petrem Lachnitem
1. zástupcem starosty ĺrłcps
lC: 00063631
DlČ: cZ 00063631,

(dále jen Nájemce\

a

česká spořitelna, ä.S.
se sídlem: Praha 4, olbrachtova 1929162
lČ: 45244782
DIC: C245244782

I.

(dále jen Podnájemce)

1. ěláner tl. smlouvy se mění a doplňuje takto:
Nájemce přenechává podnájemci do podnájmu ĺparkovacĺ stání č.453 ve 3
podzemním podlaŽí za účelemparkovánĺ osobního vozidla.

2. článek lll. smlouvy se měnĺ a doplňuje takto:
Smlouva o podnájmu se uzavírá v souladu s usnesenĺm RMC č'í31500/2013
z2.4.2o13 na dobu určitou, a to do 31.12.2013' V případě zájmu o prodlouŽení
doby podnájmu o dalšírok je podnájemce povinen poŽádat nájemce o toto
prodlouŽení nejpozději do 31 .1 0.201 3'

t.

1

ostatní smluvní ujednání se neměnĺ a zůstávajív platnosti



1. Smluvní strany výslovně souhlasĺ s tĺm,aby tento dodatek byl uveden v evidenci
smluv vedenéUMc Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselnéoznačenítéto smlouvy a datum
jejího podpisu. Smluvnĺ strany prohlašujĺ,Že týo skutečnosti nepovaŽujÍ za
obchodní tajemství ve smysIu $ 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich

uŽiti a zveřejněnĺ bez stanovenĺ jakýchkoliv dalšíchpodmĺnek.

2. Tento dodatek je sepsán v 5 sĘnopisech, znichŽ podnájemce obdrŽĺ 1

vyhotovení a nájemce 4 vyhotovení.

3. Dodatek č.5 nabývá účinnostidne 1.1.2013 a platnosti dnem podpisu smluvnĺch
stran.

V Praze dne: .:l. 1. .0.q.. ľ]l V Praze dne: .0'.?..:05:..20ĺ3

jednajícíJUDr. Petrem Lachnitem
1. zástupcem starosty MČP5

spořitelna, a.s.

JUDr. lng, Michal Kalhous
ředitel odboru řízenĺnemovitostĺ
úsek2300' centrála v Praze

lvana Cedíková
Real Estate Specialista ll
odbor 2310' centrála v Praze
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It.

DOE-oŽKA
Pofurzujeme Ve smyslu s 43 z'č.131/2OOo sb.,

že byly splněny podmínky pro pLtnost
tohoto právního úkonu.

Pověřeníčlenové

V Praze dne .. . '.1.4..05,. J0ĺl' '. ' '..


