
2011/1067/2/OOM/ZST

DODATEK č. 5
k nájemní smlouvě č. 0947/05/NEBYTY/OBFM/CIZI ze dne 19. 8. 2005, ve znění dodatku č.

1 ze dne 8. 12. 2005, dodatku č. 2 ze dne 15. 5. 2006, dodatku č. 3 ze dne 7. 12. 2011 a 
dodatku č. 4 ze dne 25. 11.2013, uzavřený na základě usnesení Rady MČ Praha 4

č. 4R-203/2016 ze dne 24. 2. 2016

I.
Smluvní strany

1. městská část Praha 4
zastoupená: 

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu: 
email:
ID DS: ergbrn
/dále jen „pronajímaterV

Mgr. Lukášem Zichou, zástupcem starosty městské části Praha 4,
na základě plné moci ze dne 15. 4. 2015
Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4
00063584
CZ00063584

2. Vvšší odborná škola herecká s.r.o.
Ing. Lucií Kuželovou, jednatelkou 
Hadovitá 1023/7, 140 00 Praha 4 
256 05 593

zastoupená: 
se sídlem;
IČ:
bankovní spojení: 
č. účtu: 
e-mail:
ID DS; a6xbi5t
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 54200 
/dále jen „nájemce*'/

se dohodly na tomto dodatku č. 5 k výše uvedené nájemní smlouvě č. 
0947/05/NEBYTY/OBFM/CIZl ze dne 19. 8. 2005, ve znění pozdějších dodatků:

11.

1. ČI. 11. smlouvy se rozšiřuje o odst. 2.2. taktu:
„2.2. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce městské části Praha 4 od 27. 1. 2016 do 
12. 2. 2016 pod pořadovým číslem ZP NP 31/16 a zveřejněn byl též elektronicky."

2. ČI. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nově zní takto:
„3.1. Předmětem nájmu je pozemek pare. č. 1415, zastavěná plocha a nádvoří, s budovou 
č.p. 1023, Hadovitá 7 a pozemky pare. č. 1414, zahrada a pare. č. 1418/5, ostatní plocha- 
zeleň. vše katastrální území Michle, Praha 4. Předmět nájmu je specifikován ve výpočtovém 
listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



v technické místnosti o výměře 35.20 m‘ umístěné v 1. podzemním podlaží objektu č.p. 1023 
Je umístěno zařízení kotelny určené k výrobě a rozvodu tepla (1 ks plynového kotle 
De Dietrich) vč. příslušenství. Zařízení kotelny je součástí předmětu nájmu.“

3. ČI. VI. odst. 6.2. smlouvy se ruší a nově zní takto:
„6.2. Nad rámec sjednaného nájemného je nájemce povinen hradit sám všechny ostatní platby 
spojené s užíváním předmětu nájmu, a to na základě samostatných smluv, sjednaných 
s příslušnými dodavateli.“

4. ČI. VI. odst. 6.3. smlouvy se ruší a nově zní takto:
„6.3. Nájemce je povinen hradit sjednané nájemné za pronajatý předmět nájmu vždy 
nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního měsíce, za nějž se platí, na účet 
uvedený v čl. 6.4. této smlouvy. Pokud doba nájmu nezapočala 1. den kalendářního měsíce, 
ale v jeho průběhu, nájemce platí nájemné v poměrné výši zaokrouhlené na celé koruny 
nahoru podle počtu dnů trvání doby nájmu v daném kalendářním měsíci.“

5. Čl. VI. odst. 6 .4. smlouvy se ruší a nově zní takto:
,.6.4. Platby nájemného za pronajatý předmět nájmu je nájemce povinen poukazovat 
bezhotovostně na účet č. variabilní symbol:
konstantní symbol; Zaplacením se rozumí připsání na účet.“

6. Čl. VI. odst. 6.5. smlouvy se ruší a nově zní takto:
,.6.5. V případě nesplnění povinnosti platit nájemné řádně a včas je smluvními stranami 
sjednána smluvní pokuta ve výši 0,5 % z dlužné částky, kterou pronajímatel uplatní za každý 
započatý kalendářní den prodlení s kteroukoli platbou dle této smlouvy (zejména jednotlivé 
platby nájemného nebo jejich část. doplatek valorizace) s tím. že právo na náhradu škody 
zůstává nedotčeno. Smluvní pokutu může pronajímatel započítat na nájemcem složenou 
kauci."

7. Z čl. VI. se sy pouští odst. 6.7.

8. Z čl. VIII. se vypouští odst. 8.13.

III.

1. V ostatních částech zůstává nájemní smlouva č. 0947/05/NEBYTY/OBF/CIZI 
ze dne 19. 8. 2005, ve znění pozdějších dodatků, beze změny.

2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
pronajímatel obdrží tři vyhotovení a nájemce jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1.4. 2016.

4, Tento dodatek č. 5 je sepsán určitě, srozumitelně, svobodně, vážně a volně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.



5. Nedílnou součásti tohoto dodatku č. 5 jsou jeho přílohy; 
Příloha č. 1 - výpočtový list
Příloha č. 2 - plná moc Mgr. Lukáše Zichy ze dne 15. 4. 2015

V Praze dne

Mgr. Lukáš Zicha 
zástupce starosty MC Praha 4 

/za pronajímatele/

Ing. Lucjé Kuželová 
jednatelka 

/za nájemce/

piřlcnovó Zastupiicl.stva mČKl.'.kč čí .li Prah.n 4 
p<ii\Tznji, j-iou v přip.iilč tohoto právniliO úkoiiii splněny 
pi"línitikv ii'. rj. ' č v ustnnovcní § 43 zákona Č. 131/2UOU Sh.
O hlAviiini i'|

ÍV.,/c lítm



VypiKliDvy li.Nl \ ()Š HIIRřiCKA S.U.O lí)23/?(K) iDESOl.O.'^.ZOK* 13.23 4S

Výpočtový list platný od 04.2016

Adresa správce (provozovny) 
4-.VIajclkuvá. a.s.
Planiinkové l5^>2 4 

14(10(1 Praha 4

Adresa!
VOS UERllCKÁ S.R.O. 
HADOVITÁ 102.1/7 

140 00 Praha 4

Vlastník
.VlC PRAHA 4 139(129 
Antala Staška 2059. SOb 

140 46 Praha 4 - Krč 
IČ': 00063584 

DIČ: CZ0()063584

Bank. spojení pronajímatele 
Iživaiel
JniélU) VOS HERIICKÁ S.R.O.
IČ 25605593
DIČ'
Plátce DPH Nc

Variabilní symbol 
Nebyltivý prostor 
Č'íslo prostoru

škola, školka 
300

Adresa prostoru
Hadovitá 1023/7 
140 00 Praha 4

Smlouva

Doba placení 
Druh v/tahu
Výpitčet nájmu 
I opení 
Podla/í 
I ech. stav

30.04.2016
MčsiOni
Nájcnico
Smluvní
vistřcdni
4

Platnost smlouvy 
Podání výpovědí 
Penalizace 
Počet osob

Dtl 01.09.2005 na dobu ncuivhou

úrok / prodlení a smluvní pokuta

Roční nájemné 
Směrné číslo (120/2011) 
Výtah
Počet místností

743 064,00 Kč 
14 
N 
7

\'ýiněr úhrad /a u/ívání nebytového prostoru (služeb)
Položka Č ástka Kč
.Nájemné 61 922.00
Nájemné celkem 61 922.00
Měsíční předpis celkem Kč 61 922,00
Složenka 61 922,00

7431



Vy(u»eiovv hst \ ()Š HliRlX KA S.l^() I023/3(M) inhS<M.<í3.:(Míi \}:Zy

Ko/pís místností
Mí.stn<»s( lopeiií ('clU. in2 Podíl in2 1V\ in2 Teplo m2 Nájem m2

iieebni misOiosli. .školství ú>tfciini 46S.00 468.00 0.00 468.00 468.00

učební misinosii. školství úslícdni 46S,00 468.00 0,00 468.00 468.00

učební místnosti, Škt)lství ústřední lys.so 198.80 0,00 198.80 198,8t)

venkovní plocha 3 663.00 3 663.00 0.00 0,00 3 663.00

venkovní plocha 750,00 750.00 0,00 0,00 750.00

učební místnosti, školství ústřední 59.94 59.94 59.94 59.94 59.94

kt'lelna žádné U>pcní 35.20 0.00 0.00 0.00 35..■'0

('elkcm 5 642d>4 5 607,74 59,94 1 194,74 5 642,94

Náicmiió jo splainc v tormimi a /piisoboin dle ujednáni nájenini smlouvy. Pn pUilbe na účel v/d> uvádějie vaiiabilni symbol’ 
V případe po/dní plalby bude iiOlo\'án /ákonný úrok / prodleni a smluvní pokula dle nájemni smlouvy.

Nájemce
Praha 4 dne 01.03.2016



městská část Prahu 4 
.Mgr. l*ťtr Štěpánek, CSc. 

starosta

Praha 15. 4. 2015
ě.j.: STA./OPR 514.'2015/OB

PLNA I\10^

Městská část Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80h, Praha 4 - Krč, PSČ 140 46, IČ 
00063584, zastoupená starostou .Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc.

zmocňuje na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 11 R- 296,'2015 ze dne 15.4. 2015 
.Mgr. Lukáše Zichu, zástupce starosty městské části Praha 4,

aby po dobu v'^'konu funkce zástupce starosty městské části Pralia 4 a po předchozím rozliodnutí 
příslušných orgánů městské části Praha 4 prárač jednal jménem městské části Pralia 4 v oblasti 
věcných práv a relathmích majetkoAých práv, pokud je předmětem prá\Tulio jednám' nemovitost 
nebo její správa, a dále aby zastupoval městskou část 1’raha 4 před spráMUini úřady v řízeních 
týkajících se nemo\itostí. Zejména se jedná o kupní smlouvy, směmié smlouvy, smlouvy 
o výpůjčce, smlouvv- darovací, smlouvy o právu stavLy. smlouvy o zřízem' věcného břemene, 
smlouvy o zřízení předkupiiQio práva, dohody spoluvlastníků, smlouvy o nájmu, smlouvy 
o pachtu, smlouvy o stavebních úpravnách nemovitosti uzavíraných s nájemcem či budoucím 
nájemcem, smlouvy o smlouv'ách budoucích, o změny a ukončem' smluv, o zákaz zcizem', 
o zákaz zatížení, o prohlášení vlastníka, o souhlasy vlastníka, o návrhy a žádosti správním 
úřadům (např. návrh na vklad do katastru nemovitostí), o oznámení záměru hl. m. 1’raze 
rozhodnout o majetkoprávinch úkonech.

Plnou moc přijímám.

zástupce starosty MC 1’4


