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OBNP 3/175/2012/1704/Sm 
S/230/97 

2012102087 /l l .2 

DODATEK č. 4 

ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené podle zákona č. 116/90 Sb. 

dne 13. 1. 1997 pod č.j: OBNP3/763/1704/96/Sm 

ul.: Vinohradská 98 čp: 1704 Praha 3, Dodatku č. ], uzavřenému dne 9. 3. 2006, 

Dodatku č. 2, uzavřenému dne 7. 9. 2007 a Dodatku č. 3, uzavřenému dne 22. 1. 2008 

1. 
mezi smluvními stranami 

1) Pronajímatel: 

Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9, 
zastoupená panem PhDr. Matějem Stropnickým, 
zástupcem slarosiy Městské části Praha 3 
(dále jen pronajímalel) 

2) Ná.icmce: 
Paní: 
Titul: Jméno: ...... 

vykonávt~ící činnost na základě živnostenského listu vydaného M. č. Praha 15, 
dm~ 5. l. 2006, pod č.j. ŽO/U145!2006/IHR 
bytem: 

rodné číslo: 

bankovní. spojení: 

číslo úliu: 

Paní: 

IČ: 71588914 

·1·irul: • -

vykonávající činnost na základě živnostenského listu vydaného M. č. Praha 9, 
dne 5. 1. 2006, pod č.j. ŽO/U218/2006/DUR 
bytem: 

rodné číslo: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen nájemce) 

tel.:-

IČ: 71588965 



II. 

Na základě oboustranné dohody smluvních stran a po udělení souhlasu Rady mčstské části 

Praha 3, usnesení č.: 551 ze dne 17. 9. 2012 se mě.ní shora uvedená smlouva lakto: 

1. Jiné změny: 

1 .J . Č lánek ll . se mění takto: 

Nájem se sjednává s účinností od 1. 12. 2012 do 30. 11. 2017. 

III. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

Zl6Z ll- BZ 
V Praze dne „„ „ ...... „ . . „„„ ... . V Praze dne .. /..f: .. 1.0.:. gp()!.. 

pronajimatel 



,'odle § ·13 1a~om o Ma1nim mhlě Praze potmuji S'l'lm po4v· 
že li/I~ splu~ny pod·nínky oro platnost lo\lole ~rá'1111bG uko„. 

Z.:m•r b~I ;·ielejněn od „„„.„„„.=„.„. rto ........... „„„„.„.„ .. 

Sdiválení nebo soutlas byl dár. usnmmrn RMC/i!ltt!. „.„ .. !.:F~ 
ze dne „/J.T.. .:„ q.: ... z. cJ -~Z..,, 

p11Véřeny tle11 zaslupJ\e!stva 

.-· ····· 


