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Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech
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Se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Městoř ,13 NE i
Za kterou právně jedna lng. Vladimír Hůlka, pověřen Zastupováním pracovnıhďmista\
Územního pracoviště v hlavním městě Praze =" 1
aáuiıć 69797111
(dále jen „pronajímatel“)
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Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 - Stare Město
zastoupené Městskou částí Praha 15
se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10
Zastoupenou Milanem Wenzlem, starostou Městské části Praha 1
IČ:00231355
(dále jen „nájemce“)

uzavírají

Dodatek č. 1

ke Smlouvě
o nájmu nemovité věci

č.j. ÚZSVM/A/26953/2014MUEM ze dne 28.7.2014
Í č. SML~2014-10160
SZ ÚMČ P15JĹ.ÍŤ/ŽŽ/ZO'lô

uzavřené ve smyslu Zákona č.89/2012 Sb., ve Znění pozdějších předpisů
a podle ust.§ 27 Zákona č. 219/2000 Sb., ve Znění pozdějších předpisů
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Nájemce uzavřel dne 28.7.2014 S Českou republikou Zastoupenou Úřadem pro Zastupování státu
ve věcech majetkových smlouvu o nájmu nemovitě věci Č.j. UZSVM/A/26952/2014-IVEUEM na
pronájem budovy pizzerie bez čp/če na pozemku paroč. 2150/1 a budovy půjčovny Iodiček bez
čp/če na pozemcích paroč. 2137 2138, které nejsou evidovány vkatastru nemovitostí pro
katastrální území Hostivař, Obec Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavni město Prahu,
Katastrálním pracovištěm Praha.

Ve 'smyslu ustanovení Článků IX. odstavce 3 citované smlouvy uzavírají smluvní strany
Dodatek č. 1 k této Smlouvě.
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Znění článku IV. nájemní smlouvy se mění následovně:

Nájem Se sjednává na dobu určitou od 1.8.2016 do dne privatizace předmětných nemovitých
věci dle Zákona č.92/1991 Sb., nejdéle však do 31.12.2016.
Nová ujednání:

1. Smluvní strany navzájem prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

2. Tato Smlouva bude Zveřejněna Úřadem v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o
'zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru
smluv (zákon o registru smluv)

3. Úřad Zašle tuto smlouvu správci registru smluv kuveřejnění bez Zbytečněho Odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
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V ostatních ustanoveních zůstává shora citované smlouva O nájmu nemovitých věci beze změny.

Smluvní strany prohlašují, Že Dodatek č. 1 uzavírají na Základě svobodně vůle a Obsah tohoto
dodatku nepokládají Za nápadně nevýhodný pro Žádnou Z nich.

Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích splatnosti originálu, Znichž jeden výtisk Obdrži
nájemce a druhý pronajímatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Obou smluvních stran a účinný je od 1.8.2016.
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lng. Vladimír Hůlka Mgr. Al š Cejnar
pověřen zastupovánlm pracovníh'omísta ředitele tajemník, pověř ný vedením OM
Územního pracoviště

včlávnirn
městě Praze

na Základě Zı Ocněni k podpisu této
Smlouvy dle usnesení
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