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Dodatek č.9
ke Smlouvě o podnájmu paľkovacíhostáníč,.25l0looĘlO7uzavŤenémezi níŽe uvedenými

smluvními stranami dne 3. 7.2007, ve znění pozdějšíchDodatků

CI.I
Smluvní strany

1) Městská část Praha 5
zastoupena:

se sídlem:
IČo:
DIČ:
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(đálejen ,,nájemceoo)

MUDľ. Radkem Klímou, starostou MC Praha 5

nám.14. října 1381/ ,Praha 5, PSČ I5O 22
0006363 1

c200063631

a

2) česká spořitelna, a.s.
zastoupena: JUDľ. Ing. Michalem Kalhousem,

ředitelem odboľu Ťízenínemovitostí úsek 2300 a
Ivanou Čedíkovou,Real Estate Specialistou II ođbor23l0

se sídlem: olbrachtova 1929162, Praha 4, PSČ140 00
IČ: 45244782
DIČ: CZ45244782
(dále jen,,podnájemce")

(dále takéspolečně ;,smluvní stľany'o)

vzavírajív souladu s ustanoveními $ 2Ż0I a násl. zákona č:.8912012 Sb., občanskýzákonik
v platném znění tento dodatek č.9.

čl.u
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavÍely dne 3. 1.2007 ve znění dodatků č.1-8 Smlouvu o pođnájmu1

(eđnoho)paľkovacíhostání v objektu nehlídanéhoplaceného paľkoviště, kteľéje umístěno ve 3.

podzemním podlaži budovy č,.p. 233, obec Praha, k. ú.Smíchov, obchodního centra Nový
Smíchov, nacházejíciho se na adľese Plzeňská 23318, Pľaha 5 (dále jen ,,obchodnĺ centľum")
(dále jen,,Podnájemní smlouva")
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Předmět dodatku

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

a) Článek III. Pođnájemnísmlouvy se mění a doplňuje takto:

,,Tato smlouva o podnájmu se uzavírá na dobu uľčitou,a to do 3|. 12. 20t7. V případě
zájmls o pľodlouženídoby podnájmu o dalšíľok je podnájemce povinen poŽádat nájemce o
toto pľodlouženinejpozději do 31. 10.2017".

2) ostatní ustanovęní podnájemní smlouvy se nemění a ztstávají v platnosti

CI. IV
Povĺnná ustanovení

Městská část Pľaha spořitelna, a.s.

Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č.I3Il2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve
zĺěnízákona ě. 30312013 Sb., zákon, kteľým se mění někteľézákony v souvislosti s přijetím
ľekodifikace soukľoméhopľáva, potvľzuje, žebyly splněny podmínky pľo platnost pľávního
jednání městskéčásti Pľaha 5, a to usnesením RMČč,.431161212016 ze dne 1ó. 11.201,6.

cl. v
Zävěrečnáustanovení

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stľanami a účinnostidne 1. 1.

2017.
2) Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichŽ nájemce obdrži čtyři stejnopisy a pođnájemce

jeden stejnopis.
3) Smluvní stľany pľohlašují,Že dodatek sepsaly na záklaďě, pľavdivých údajů,jejich pľavéa

svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek' dodatek si přečetly, s jejím
obsahem souhlasí anadtlkaztoho připojují svépodpisy.
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MUDr. Radek Klíma, starosta MČPľaha 5

nájem
JUDľ. Ing' Michal Kalhous
podnájemce

Čęská spořitelna, a.s.

Ivana Cedíková
",.podnájemce'i]-eskáspořitoirla,a.s.

eenĺrála v Pľaze.,
ŕi3đ
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