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Dodatek č.4 Mco5Xoo62QFZ

podnájmu parkovacího stání č.25/0/oo N07 uzavřené mezi níže
uvedenými smluvními stranami dne 3.7.2007

ve zněnĺpozdějšíchdodatků

a

Městská částPraha 5,
na adrese: nám' 14'října č.4, Praha 5, PSČ:15o22
zastoupená: starostou MUDr' Radkem Klímou,
lČ: 00063631
DlČ: CZ 00063631,

(dále jen Nájemce)

česká spořite!na, a.s.
se sídlem: Praha 4, olbrachtova 'ĺ929t62, PSČ14o oo
Zastoupená: Janou Vlachovou, BSc', ředitelkou odboru řízenínemovitostí a

Františkem Kolařĺkem, projektovým manaŽerem
lČ: 45244782
DIC: CZ 45244782 ,.

zapsaná v obchodním Ęstřĺkuvedeném MS v Praze, oddíl B, vlożka 1171
Bankovní spojenĺ:
Čísloúčtu:

Dodacĺ adresa pro poštovnízásilky:
Česká spořitelna, a.s.
Úsek 23oo, odbor 2340 - ing. Soňa Rypotová
Politických vězňů183, 266 64 Beroun

(dále jen Podnájemce)

1. Článek lll. se mění a doplňuje takto:

Smlouva o podnájmu se uzavírá v souladu s usnesenĺm RMČč,.4t1591t2o1o
z30.11'2010 na dobu do 31'12'2011' Vpřípadě zájmu o prodlouŽení doby
podnájmu o dalšírok je podnájemce povinen poŽádat nájemce o toto prodlouŽenĺ
nejpozději do 31 .10'2011'

2. Clánek lV' - se mění a doplňuje takto:

Cena podnájmu za jedno parkovací stání je sjednána dohodou sm|uvních stran
a vsouladu s usnesením RMc ve výši 1o.5oo,- Kč/rok(slovy: deset tisíc pět set
korun českých) + přĺsl' sazba DPH. Celková cena podnĄmuza 2 parkovací místa
ve výši 21.000,- Kč(slovy: dvacet jeden tisíc korun ceských) + přísl' sazba DPH,
je splatná jednorázovou platbou.



Úhrada ceny za podnájem bude prováděna na základě vystaveného daňového

dokladu - faktury (dále jen ,,faktura") nájemcem, tj. Městskou částíPrah
Městské cásti Praha 5, čĺsloúčt

vedený u Českéspořitelny a's.,
Praha 5' Cena za podnájem bude fakturována nájemcem vŽdy v prvnĺm měsĺci

příslušnéhokalendářního roku se splatnostĺ 30 dnůod vystavenĺ faktury

podnájemci. Faktura bude mítnáleŽitosti úcetníhoa daňového dokladu dle

platnýôh zákonů s uvedenĺm čĺslatétosmlouvy. V případě, Že faktura nebude

obsańovat potřebné náleŽitosti, je podnájemce oprávněn ji vrátit nájemci

k doplněnĺ' V takovém případě se rušĺpůvodnílhůta splatnosti a nová lhůta

splatnosti začneplynout doručenĺmopravné faktury podnájemci'

Pro přĺpad prodlenĺ podnájemce s platbou za podnájem se podnájemce

zavazuje zapiatit téŽ sjednanou smluvnĺpokutu ve výši 0,025 o/o z dluŽnéčástky

zakaŽdý den prodlenĺ po dni splatnosti'

ostatnĺsmluvnĺujednání zůstávajĺv platnosti.

il.

1. Smluvnĺ strany výslovně souhlasĺ s tĺm,aby tento dodatek byl uveden v evidenci

smluv vedené ÚnĺlČPraha 5, která je.veřejně přĺstupná a obsahuje údaje

o smluvnĺch stranách, předmětu smlouvy, čĺselnéoznačenĺtétosmlouvy a datum

jejĺho podpisu. Smluvní strany prohlašujĺ,Že tyto skutecnosti nepovaŽujĺ za

obchodnĺ tajemstvĺ ve smyslu $ 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich

uŽitĺa zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalšíchpodmĺnek.

2' Tento dodatek je sepsán v 7 stejnopisech, z nichŽ podnájemce obdrŽĺdvě

vyhotovenĺ a nájemce pět vyhotovení'

3. Dodate k ć,' 4 nabývá platnosti a účinnostidnem podpisu smluvních stran.

V Praze dne 23. A7" 2011

MUDr. Radek Klĺma
starosta MČPraha 5 ředitelka oru ŕízenínemovitosti

úsek 2300, centrála v Praze

Fra k Kolařĺk
proj manazer

odbor 2340,.i 2300, centrála v Praze
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Dot-0ŽKA
Potvrzujeme Ve smyslu $ 43 z.Č.131/2ooo sb.,

Že byly splněny poomĺnl<y pro platnost
-'-''

tohoto pľávníhoúkonu.
Pověřenĺ

Praze dne ' .'.1.lł,:i1:.z0j1...


