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Dodatek Č. 17 nájemní smlouvě Č. P-14/99 ze dne 2.3.1999
o pronájmu parkovacího místa v parkovištích

ProkeŠovo náměstí a Černá louka

l. Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
se sídlem: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupené: Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČ: 75151502
DIČ: není plátcem
bankovní spojení:
dálejen nájemce

2. Garáže Ostrava, a.s.
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
jednající: Ing. Eva Vlčková, pověřená zastupováním fůnkce ředitele společnosti
IČ: 25360817
DIČ: CZ25360817
bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná v OR Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1510
dále jen pj"ona/íma/el

I.
Smluvní strany s dohodly na následující změně smlouvy:

1.

2.

V Článku III. Předmět smlouvy se vypouŠtí text y odstavcích A) a B) a nahrazuje se
tímto zněním:

A) 42 parkovacích stání pro celodenní parkování v době od O do 24 hod. na vyhrazených
místech v suterénu a 4. NP parkovacího objektu Černá Louka

B) 18 parkovacích stání pro celodenní parkování v době od O do 24 hod. bez rezervace
ve 2. podzemním podlaží parkovacího objektu Prokešovo náměstí.

V Článku V. Nájemné se vypouští text v odstavcích A) a B) a nahrazuje se tímto
W r

znemm:

A) za celodenní parkování v parkovacím objektu Černá Louka

nájemné za [ parkovací box ............. l 176,50
nájemné za 42 parkovacích boxů s rezervací bez DPH ........,.. 49 413,00
DPH 21 % 10 376,70
Cena celkem s DPH .................. 59 789,70

KČ za 1 měsíc
KČ za l měsíc
Kč
Kč



B) za celodenní parkování v parkovacím objektu ProkeŠovo náměstí

nájemné za 1 parkovací box ............. l 580,00 KČ za l měsíc
nájemné za 18 park. boxů bez rezervace - bez DPH ............ 28 440,00 KČ za l mčsic
DPH 21 % 5 972,40 Kč
Cena celkem s DPH 34 412,40 KČ

II.

l. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění následujících dodatků zůstávají beze zrněny.
2. Tímto dodatkem se nahrazuje dodatek č. 16 ze dne 19.4.2017.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s

ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato
smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě d " 1. 12. 2017

za ná
Ing. Tom
náměstek

V Ostravě dne 21.11.2Q17

za pronajímatele
Ing. Eva Vlčková

v zastoupení ředitele


