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DODATEK č. 1 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

Městská část Praha 17, 
se sídlem Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy, 
zastoupená Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou, 
IČO: 00231223 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 6, 
Číslo účtu: 90212000700399/0800 

(dále jen „pronajímatel“)

a

Kompakt Příbram spol. s r.o., 
se sídlem: Generála R. Tesaříka 125, 261 01 Příbram I
zastoupená: Ing. Lubošem Kocmichem, na základě plné moci, 
IČO: 42726611
DIČ: CZ42726611
Bankovní spojení: GE Money Bank Příbram
Číslo účtu: 13901-684/0600

(dále jen „nájemce“)

                                                           

uzavírají tento Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě v souladu s občanským zákoníkem:

I.

Pronajímatel a nájemce uzavřeli dnem 17. dubna 2018 smlouvu, evidovanou pronajímatelem 
pod  č. 2015/0051, o pronájmu pozemku parc. č. 19 v k. ú. Řepy, obec Praha.
 

II.

Čl.  III.  této  smlouvy  se  doplňuje  takto:  Doba  pronájmu  nemovitosti  uvedené  čl.  I.  této 
smlouvy se prodlužuje na 119 dní, tj. do 12. srpna 2018.

III.

Čl. IV. této smlouvy se doplňuje takto: V návaznosti na prodloužení doby nájmu podle čl. II 
tohoto dodatku se nájemné stanovené ve výši 81.900 Kč zvyšuje o částku 25.200 Kč. Úhrada 
této částky bude provedena jednorázově na účet pronajímatele Městské části Praha 17, č.ú. 
9021-2000700399/0800  pod  variabilním  symbolem  1210000361  nejpozději  do  10.  srpna 
2018.

IV.
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Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (slovy čtyřech) stejnopisech, z nichž pronajímatel i nájemce 
obdrží po dvou paré.

V.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla uzavřena podle jejich skutečné a svobodné vůle. 
Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

VI.

Podle  ustanovení  §  43  odst.  1  zákona č.  131/2000 Sb.,  o  hlavním městě  Praze,  ve znění 
pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části 
Praha 17 na svém 101. zasedání dne 25. 7. 2018, usnesením č. 000284/2018.

VII.

Podle  ustanovení  §  36  odst.  1  zákona č.  131/2000 Sb.,  o  hlavním městě  Praze,  ve znění 
pozdějších předpisů, se konstatuje, že záměr uzavřít  tuto smlouvu  byl  zveřejněn na úřední 
desce Městské části Praha 17 dne 3. 7. 2018 a z úřední desky sejmut dne 19. 7. 2018 v téže 
době byl  rovněž zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové  stránce 
městské části.

V Praze dne V Praze dne

Pronajímatel: Nájemce:

……………………………….. …………………………………

Mgr. Jitka Synková, starostka       Ing. Luboš Kocmich        
    Městská část Praha 17                                               Kompakt Příbram spol. s r. o.
                                                                                                            stavebník

DOLOŽKA
Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění

a v souladu s usnesením RMČ č. 000284/2018 ze dne 25. 7. 2018

se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření „Dodatku č.1 nájemní smlouvy o pronájmu pozemku“

mezi Městskou částí Praha 17 a Kompakt Příbram, spol. s r.o., a potvrzuje se splnění podmínek

daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

...................................                             ....................................
 pověřený člen ZMČ                                 pověřený člen ZMČ
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