
Dodatek č.2 ke Smlouvě č. 2014/0085
0 nájmu prostoru sloužící/lo k podnikání uzav ené podle 6 2302 a násl. zákona

č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku

1. Městská část Praha 17, se sídlem
Žaıanskćhø 291/126
Praha 6 - epy
PSČ 163 02
Zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, Starostkou městské části
IČ; 00231223
DIČ; 0200231223
Bank. Spojení: Česká spo itelna, a. S.,
č. účtu: 9021-2000700399/0800
VS-
(dále jen °`pr0najímatel”)

a

2. Vysoká škola regionálního rozvoje, S.r.o., Se Sídlem
Žaıanskćhø 68/54,
Praha 6- epy
PSČ 163 00
Zastoupené: panem Radkem Stavinohou, jednatelern společnosti
IČ z 27133257
DIČ; cZ27133257
Bank. Spojení:_ č. účtu:
Zapsaná v obchodním rejst íku u Městského Soudu v Praze, Oddíl C, Vložka 98762

(dále jen '"nájemcď)

(oba dále jako uSmluvní Strany“)

I.

Smluvní Strany prohlašují, Že jsou Způsobilé kprávním úkonům a po vzájemném
projednání a ve Shodě uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání uzav ené dne 19. 5. 2014 podle § 2302 a násl. Zákona č.89/20125b., občanského
Zákoníku. `

II.

S ohledem na skutečnost, Že v p edmětu nájmu speoi kovaného v článku III. Smlouvy
je t eba Zı'ealizovat určité další úpravy, které Zabezpečí bezproblémové užívání p edmětu



nájmu nájemcem, Smluvní Strany Se rozhodly uzav ít tento dodatek č. 2 k Výše uvedene'
Smlouvě.

III.

Smluvní Strany se dohodly na následujícím:

l) Úpravy p edmětu nájmu budou Zrealizovány pronajímatelem na jeho náklady
2) Po dobu realizace úprav umožní pronajímatel nájemci užívání náhradních prostor o
celkove výmě e 158,5m2, které Se nachází v objektu č. p. 68, v nové budově.

3) Tyto prostory bude nájemce užívat po dobu určitou a to od 25. 9. 2014 do 31. l. 2015.

IV.

Smluvní Strany prohlašují, Že Se Seznámily Se Zněním dodatku č. 2, nemají k němu
žádné výhrady či návrhy na jeho Změnu či doplnění a ujednánímí dle tohoto dodatku Se cítí
být vázáni.

Smluvní Strany deklarují, že ostatní části Smlouvy, uvedené v čl. I. tohoto dodatku,
včetně těch, které byly pozměněny dodatkem č. 1 Smlouvy, zůstávají tímto dodatkem
nezměněné.

Tento dodatek se vyhotovuje v šesti Stejnopisech, Z nichž každá Smluvní strana obdrží
po t ech.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Oprávněnými osobami obou Smluvních
Stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti doručenírn t í podepsaných Stejnopisů tohoto dodatkuč. 2 Zpět pronajímateli, p ičemž nájemce Si ponechá pro Svoji pot ebu rovněž t i podepsané
stejnopisy

'l 5 -UQ- 2011i

V Praze dne ............................ V Praze dne .................................

Pronajímá Nájemce



DOLOŽKA

Potvrzujeme ve SmySIu § 43 Z. č. 131/2000 Sb. v platném Znění,
Že b ly Splněny podmínky pro plątnost právního úkonu
sqnı dn S US RMČ 000452/2014 ze dne 8.9.2014

.` 5 ˇUQ- 20H.
V Pr Ze dňe:


