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Dodatek č.8 ke smlouvéć,.25l8looA/07
ke Smlouvě o podnájmu paľkovacíhostáníč,.25l0looN07 uzavÍenémezi níŽe uvedenými

smluvními stľanami dne 3. 7 . Ż007, ve znětí pozdějšíchDodatků

Čl.l
Smluvní stľany

1) Městská část Pľaha 5
zastoupena: MUDr. Radkem Klímou, staľostou MČPľaha 5

se sídlem: nám. 14. října 1381/4,Praha5, PSČ I5O 22
lČo: 00063631
DIČ: CZOOO6363L
Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
(dále jen,,nájemce")

2) česká spořitelna, a.s.
zastoupena:

a

se sídlem:

JUDr. Ing. Michalem Kalhousem,
ředitelęm odboru řizení nemovitostí úsęk 2300 a
Ivanou Čedíkovou,RealEstate Specialistou II odbor 2310
olbľachtova 1929162, Pľaha 4, PSČ140 00

IČ: 45244782
DIČ: CZ45244782
(dále jen,,podnájemce")

(đáletaké společně,,smluvní stľany")

uzaviraji v souladu s ustanoveními $ 220I a násl. zákona č,.8912012 Sb.' občanský zttkonik
v platném znění tento dodatek č.8.

čl.u
Úvodní ustanovení

Smluvní stľany uzavřely dne 3' 7.2007 vę znění dodatků č,'I-7 Smlouvu o podnájmu i
(jednoho) parkovacího stání v objektu nehlídanéhoplaceného paľkoviště, které je umístěno ve 3.
podzemním podlaži budovy č,.p. 233, obec Praha, k. ú.Smíchov, obchodního centľa Nový
Smíchov, nachźnejiciho se na adrese Plzeňská 23318, Pľaha 5 (dále jen ,,obchodní centľum'o)
(dále jen,,Podnájemní smlouva")

čl.nI
Předmět dodatku

1) Smluvní strany se dohodly na této změně Podnájemní smlouvy:

a) Článek III. Pođnájemnísmlouvy se mění a doplňuje takto:
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,,Tato smlouva o podnájmu se uzavíräna dobu uľčĺtouoa to do 3l. 12. 201'6. V případě

zájmu o prodloužénídoby po,dnájmu o dalšíľok je podnájemce povinen požáďat nájemce o

toto pľodlouŽenínejpozději do 31. I0.2016.".

2) ostatní ustanovení podnájemní smlouvy se nemění aztstávĄi v platnosti.

CI. Iv
Povinná ustanovení

1) Smluvní stľany výslovně souhlasí s tím,aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené

Úřadem městské části Pľaha 5, kteľá je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách,

předmětu smlouvy, čísęlnéoznaěení této smlouvy a datum jejího podpisu. Současně pľohlašují,

Łe tyto skutečnosti nepovažujíza obchodní tajemství ve smyslu ustanovení $ 504 občanského

zákóníku a udělují svoiení k jejich uŽiti azveřejnění bez jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

Tímto Sę ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č,.I3Il2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

znění zttkona č,.3O3:2OI3 Sb., zźlkon, kteľým se mění někteľézákony v souvislosti s přijetím

ľekodiťrkace soukĺoméhopráva, potvľzuje, žebyJy splněny podmínky pro platnost pľávního

jednání městskéčásti Pľaha 5, a to usnesením RMC č,.421156212015 ze dne l'6. 11. 2015.

v

cl. v
Zá.ĺuěrečná ustanovení

1) Tento dodatek nabýváplatnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnostidne 1. 1.

2016.

Ż) Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž nájemce obďľžíčtyři stejnopisy a podnájemce

jeden stejnopis.
3)

-Smluvní-
stľany prohlašují,žedodatek sepsaly na záklaďě pľavdivých údajů,jejich pravéa

svobodné vůle, nikoli v tísni ani zanápadně nevýhodných podmínek' dodatek si přečetly, s jejím

obsahem souhlasí anadtlkaztoho připojují svépodpisy.
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2)

Městská část Praha 5

MUDľ. Radek Klíma' staľosta MČPraha 5

nájemce

Českáspořitelna, a.s.

JUDr. Ing. Michal Kalhous
podnájemce

Českáspořitelna, a.s.

Ivana Čedíková
podnájemce
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