
Dodatek č.l
k nájemní smlouvě S/980/211/1603/P/2007 ze dne 23.11.2007

Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5
zastoupena na základě pověření starost /: ing. Renátou Uramovou 
IČ: 0024681
DIČ: CZ00241687
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „pronajímatel")

a

MUDr. Helena ROSICKÁ
bytem; Zdíkovská 90. Praha 5, PSČ 15) 00 
IČ: 49281291
DÍČ: CZ445125161
Registrováno Českým statistickým úřadem 
(dále jen „ nájemce “)

Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy:

Druhá véla odstavce č. 1 v článku lil. „Předmět nájmu“, se nahrazuje zněním:
„Celková vyměra“ nebytového prostou činí 62,36 m* a zahrnuje místnosti uvedené 
v příloze č.l. umístěné dle situačního plřinu v příloze č.2, přílohy číslo 1 a 2 jsou nedílnou 
součástí tohoto dodatku a nahrazují přílohy č. 1 a 2 nájemní smlouvy S/980/21' /1603/P/2007 
ze dne 23.11.2007.

II.

Třetí veta odstavce 2 v článku //..“Nájemné*/ se nahrazuje zněním:
„Úhrada za náíem WC - místnost ě. 322, 323, 325 (viz příloha č. 1) činí Kč 500,- (slovy: 
pětsetkorun) zajeden metr čtvereční najímané plochy za rok, tedy celkem částku Kč 975,- 
(slovy: devětseísedmdesátpětkorun) vždy za rok/'
Odstavec 3 v článku IX., „Nájemné^, se nahrazuje zněním:
Splatnost úhrady nájemného za cely předmět nájmu: Úhrada nájmu se platí měsíčně a činí:
Kč 5.703,- (slovy: pěttisícsedmsettřikonny), a to vždy k poslednímu kalendářnímu dni 
příslušného měsíce.
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[II.

Tenlo dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady MČ Praha 13 č. 656 ze dne 13 10.2008. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem 1.1.2009.

-4 03. 2009
V Praze dne ................................

pronajímatel nájemce

Přílohy:
.1 - soupis čísel pronajatých místností 
.2 - simační plánek pronajímaných místností



Příloha č.l - soupis čísel pronajímaných místností

č.308 vyšetřovna 19,28 m2

č.307 přípravna 15,98 m2

č.338 čekárna-podíl 1/2 25,15 m2

č.322 WC-podíl 1/7 1,13 m2

Č.323 WC - podíl 1/7 0,43 m2

č.325 WC - podíl 1/9 0,39 m2

62,36 m2celkem


