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DODATEK C'v3 , PODNIKATELSKÝ

KE SMVITO’UVE O NAJMU'PROSTOR I INKUBÁTOR

SLOUZICICH K PODNIKANI VŠB'TU OSTRAVA

DODATEK č„ 3 KE SMLOUVĚ o NÁJMU

prostor sloužících k podnikání

SON-17-04

Smluvní strany

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba

IC: 619 891 oo

DIČ: CZ61989100

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: _ředitelka CPI

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: _

Bankovní spojení: SOB, a.s.

Číslo účtu: 100954151

Směrový kód: 0300

Variabilní symbol platby: 768

Doručovací adresa: 9720 — Útvar Komercialízace výsledků vědy a výzkumu VŠB-TUO

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava-Poruba

(dále jen „Pronajímatel“ nebo „Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava“)

a

PLACEMENT.cz s.r.o.

se sídlem: Studentská 6202/17, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 06160956

DIČ: C206160956

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: _jednatel

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravé, oddíl C, vložka 70878

PLACEMENT.cz s.r.o je PLÁTCE DPH

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících

k podnikání (dále jen „dodatek č. 3“ či „dodatek")
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DODATEK C'v3 , PODNIKATELSKÝ

KE Sil/IVITQUVE o NAJMUIPROSTOR I INKUBÁTOR
SLOUZICICH K PODNIKANI VŠB-TU OSTRAVA

1.1.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 27.9.2017smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání

č. SON-17—04 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 8. 2018 a dodatku č. 2 ze

dne 24. 9. 2018, týkající se prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 63,6m2 ve 3. podlaží

objektu Podnikatelského inkubátoru VŠB-TU Ostrava.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 V rámci dodatku č. 2 ze dne 24. 9. 2018, nastává dle dohody smluvních stran až k 15. 10.

2018. Předmět nájmu bude pronajímatelem protokolárně předán nájemci dne 15. 10. 2018.

Z tohoto důvodu se strany dohodly, že výše plateb za nájem a služby za měsíc říjen 2018 činí do

14. 10.2018 5 785,- CZK s DPH a od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2018 činí 10 511,-CZK s DPH.

Pronájmu parkovacích míst nájemce s účinností od 1. 10. 2018 nevyužívá, tj. počínaje tímto

datem končí dosavadní pronájem dvou parkovacích míst. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění

pozdějších dodatků, dodatkem č. 3 výslovně nedotčená, se nemění a zůstávají vplatnosti a

účinnosti v plném rozsahu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Vtomto dodatku č. 3 je obsažena úplná dohoda smluvních stran týkající se záležitosti v něm

uvedených. Veškerá ustanovení smlouvy (ve znění pozdějších dodatků) zůstávají platná a účinná

s výjimkou, jak je pozměněno nebo doplněno v tomto dodatku č. 3.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž pronajímatel obdrží jedno a nájemce druhé vyhotovení.
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VOstravě dne .. V.......... ....... dne........

  

Vysoká škola báňská — PLACEMENT.cz s.r.o.

Technická univerzita Ostrava Bc. LUkáŠ Král, jednatel

Ing. Kateřina Honajzrová — ředitel CPI
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