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datek č.25k nájemní smlouvě ze dne 19.5,2006
(dále téźjako oododatek'o)
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Smluvní strany

Městská část Praha 5
IČo:oooolo:t
DIČ:CZ00O6363t
se sídlem: Praha 5, nám. 14.Ííjna4
zastoupená Ing. Pavlem Richterem, starostou MČPraha 5

(dále také jako o,Pľonajímatel")

EUC Klinika Pľaha a.s.

lČo:otgtgozs
DIĆ CZO|918028
se sídlem: Praha 10, Plaňanska573lI,PSČ 10800

zastoupena: MUDľ. Michalem Bednářem, předsedou představenstva

Zapsanáv obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka22953
(dále také jako

''Nájemceoo)

(dále také jako ,rsmluvní stranyoo)

UzavÍely nížeuvedeného dne, měsíce a ľoku tento

Dodatek č.25 k nájemní smlouvě ze dne 19.5.2006
(dáIe téžjako oododatekoo)

Pľeambule

1. Smluvní strany tímto shodně prohlašují,žędne 19.5.2006 uzavÍely nájemní smlouvu
(ve znění pozdějších dodatků), na záklaďě kteréPľonajímatelpřenechal Nájemci do

I.

L



uživtnínemovitost i nacházející se v areálu Zdravotĺického zaÍízení Smíchov (ulice

Kartouzská),
a to konktľétně:
Budova č:.p. ŻO4 (budova A) _ stavba občanského vybavení umístěná na pozemku

s paľcelním číslem 306716,

Budovabezčplěerlezapsaĺávkatastrunemovitostíumístěnanapozemkusparcelním
číslem 306614 a části pózemku paľc. č. 306716 (budova B),

Budova bez ěplie nezapsaĺáv katastru nemovitostí na pozemku s parcelním ěíslem

3068 (budova D),

Budova bezěplč€ - garážumístěna na pozemku s paľcelním číslem 3tt2lŻ (budova E)'

Pozemek s parcelním číslem 3067 ĺ6 o výměře 4'472 rŕ'
Pozemek s parcelním číslem 3066lŻ o výměře 658 m2'

Pozemek s paľcelním číslem 306613 o výměře 4'474 m"

Pozemek s paľcelním číslem 306614 o výměře 115 m"

Pozemek s parcelním číslem 3068 o výměře 725 m2'

Pozemek s parcelním číslem 3070 o výměře I'730 mŻ a

Pozęmek s paľcelním číslem 3IIŻl2 o výměře 48I mŻ'

vše v katastľálním uzemíSmíchov azapsanéu Katastľálního úřadu pľo hl' město Pľahu'

katastrální p'u"ouiště Praha, na listu viastnictví ě' 2781s vlastním právem pro Hlavní

město Pľaha (dále jen,,Nájemní smlouvď')'

1. Smluvní stľany se dohodly a pľonajímatel vys'owje souhlas se stavebními úpľavami v budově

B umístěné v aręálu kaľtouzská Ż} ,Prahaś, t.ĺ. śmíchov, spočívajícími v provedení celkové

moďemizacevýahudledokumentacęuvedenévcenovénabídceze7,6'Ż078,zhotovené
společností Vj.;dilň" ČR, ....o., lČo Ż57II4O7 kteľá tvoří nedílnou přílohu č' 1 tohoto

u.
Předmět dodatku

dodatku č,.Ż5.

2,Pronajímatelvyslowjesouhlassprovedenímstavebníchúpľavvsouladusjímschválenou
proj ektovou dokumęntací

III.
Pľáva a povinnostĺ smluvních stľan

Stavební práce rea\ízujenájemce na své náklady'

Pľáce budou prováděny tak, aby nájemci okolních domů nebyli obtěŽováni hlukem a

prašností. Práce n"rňi ďĺ u |ru"ounrcĹ ;;;;h đ";'děny v době od 19:00 hod' do 7:00 hod"

ve dnech pľacovního klidu nesmĺ uýt pro"áá_cĘ p'ĺc", pĺi ni'hz by hluk přesahoval 45 dB'

Při pľovádění stavebních pľací bude zajištěn pľůběŽný odvoz sutě bez męziskládek v objektu.
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4,Nájemcesezavazuje,žepľovedenístavebníchpracízajistíodbomězpůsobilouťtľmou,
odborně zajislítechnický ,tuu.uniJo io* nuaprovldením itavebních pľací na své v'astní

5. Nájemce se zavazuje zajistit-.na své náklady potřebná vyjádření dotěených subjektů a

vyjadrenĺ příslušného stavebního úřadu'

6,Případnéškodynamajetkupřipľováděnípľacíbuđounájemcemvplnévýšinahĺazeny.

7.Popľovedenístavebníchúpravpředlo-žínájemcedo60dnůodjejíhodokončení,případně
od nabytí pľávní moci kolaudačnĺho šouhlasu, pľonajímal"ii ]'od*to technického

zhodnocení objektu doloŽenou ,"ili"uv^posudkem ä fukiu'u'ni dok'adujícími pľovedené

stavebně-technické zhodnocení'

8.Pronajímatelsezavazujeposouditnájemcemdoloženédokumentykestavebně.technickému
zhodnocen í, zdaodpovídají 's"-To".näiním 

poŽadavkům na tyto dokumenty, a to do 90 dnů

a na zék|ađě předloženycn aoŕ,rÁentů użnat výši finanční částĘ a způsob úhľady

technického zhodnocení obj ektu'

g. Pľonajímatel na základě čl. I. odst' 1. převezme písemnou foľmou od nájemce uznanou výši

technického zhodnocęní do svého majetku'

ilr.
ostatní ujednání

1. Smluvní stľany se dohodly, že odsouhlasená výše technického zhodnocení objektu bude

nájemci u*azená formou'"apootu o|.ĺĺ nájeńému a to v ďé]tce až' do jeho celkového

vyľovnání.

Z. Y pŤípadě skončení nájemního před celkovým vyľovnáním výše technického zhodnocení

objektu jeho zapoětením opľoti_íľ,ľuoc ,rí3.-ńeno bude 
"Ĺyt"L 

nevyľovnaného' tedy

nezapočteneľroi.ärr"i.kého zĹodno.."i p'onajímatelem Nájemci uhrazęÍl do devadesáti (90)

dníodeane.,t.o,,eęnínájemníhovztahuzalożęĺéhoNájemnísmlouvou.

IV.
Zá.ľérečná ustanovení

1' Tento dodatek č:.25 byIsepsán v šesti vyhotovení ch, zĺichž,nájemce obďrŽí dvě vyhotovení a

pľonajímater etyľívynot;;;"i. veškeľáĺato vyhotovení podepsáná oběma smluvními stranami

mají pľávní účinky oľiginálu'

2.Tentododatekč:,25nabyváplatnostiaúčinnostidnempodpisuvšemismluvními,nejdřívevšak
zveřejněním v registru smluv'

3. Smluvní stľany pľohlašují, Že tento dodatek č. 25 byl sjednán nazákladé jejich pravé a svobodné

vůle' že si jeho obsah přečetly u u""uí]iruJrro ' 
nĺń sJuhlasí, což stvľzují svými v'astnoručními

podpisY.

4. Smluvní stľany beľou na vědomí, že k nabýí účinnosti.této smlouvy je nezbytné její uveřejnění

vľegistrusmluvpodlezákoĺa'č,,ząonsĺsSb.,ozvláštníchpoamĺ*ac1účinnostiněkteľých
sm'uv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů
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ďe dne podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou, nejpozději do 3 měsícůode dne podpisu

smlouvy, kteľéprovede Městská částPľaha 5. Smluvní stľany berou na vědomío žezveřejnění

osobních údajůve smlouvě uveřejněné v ľegistľusmluv podle věty pľvníse děje v souladu s

tímto zĺákonem a s ě1. 6 odst. 1 písm. c)naÍízeĺiEvľopskéhopaľlamentu a Rady (EU)20161679.

Srnluvní stľany prohlašují,že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovažuji za obchodní

tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užiti auveřejnění bez

stanovení jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

5. Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zźl<oĺač,.13tl2000Sb., o hlavním městě Ptaze,ve

zĺĺěnipozdějšíchpředpisů, potvľzujeo ž:eby|y splněny podmínky pľo platnost právního jednání

městskéěástiPľaha5,atousnesenímRMČ č,.3)lg7)l2018zę dĺe25.7.ŻO18ausnesenímRMČ

ě.35lII50l20l8 ze dne 29.8.2018.

I t- -09- 201& ĺĺ'09. 2018

MUDr. Michal Bednař

nájemce
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