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Dodatek č.1 ke Smlouvě o úhradě nákladů spoiených s užíváním

nebytoyy'ch prostor č. 2015054036 ze dne 5.5.2015

 

smluvní strany:

Městská část Praha-Libuš

Adresa: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 ‘- Libuš

IČ: 00231142

zastoupená panem starostou - Mgr. Jiřím Koubkem

(dále jen ,,dodavatel“)

a

Mateřská škola Mezi Domy

Adresa: Mezi Domy 373, 142 00 Praha 4 - Písnice

IČ: 60437944

zastoupená ředitelkou Mgr. Ivanou Gerlašinskou

(dále jen „odběratel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1,

který měníSmlouvu o úhradě nákladů spojených s užíváním nebytových prostor č.

2015054036 ze dne 5.5.2015

(dálejen „Smlouva")

takto:

Ve zněnísmlouvy Článek I-— Předmět a rozsah dila

Se měni bod 1.1. takto:

Mezi smluvními stranami byla dne 23.3.2015 uzavřena smlouva o výpůjčce, na základě které

má odběratel vypůjčeny prostory v budově č.p. 395 objektu Klub Junior o celkové výměře

409 m2, postavené na pozemku parc. č. 910/34 v k.ú. Písnice

Se mění bod 1.2. takto:

Předmětem této smlouvy je úhrada nákladů spojených s užívání vypůjčených prostor o

výměře 409 m2 — 2 třídy mateřské školy (detašované pracoviště) v objektu Klubu Junior na

adrese Na Okruhu 395, 142 00 Praha 4 — Písnice. Jedná se úhradu nákladů na spotřebovanou

elektrickou energii, dodané teplo, spotřebovanou studenou a teplou užitkovou vodu.

Ve zněnísmlouvy Článek III — Úhrada nákladů
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Odběratel za spotřebovanou elektrickou energii, dodané teplo, spotřebovanou studenou a

teplou užitkovou vodu bude Dodavateli hradit vynaložené náklady. Roční výše nákladů je

stanovena na základě rozúčtování nákladů na jednotku plochy a hodiny denního využití

vypůjčených prostor. Pro kalendářní rok 2019 byla roční cena nákladů spojených s užívání

nebytových prostor stanovena ve Výši 235.440,- Kč (slovy

dvěstětřicetpěttisícčtyřistačtyřicetkorunčeských). K této částce nebude připočítáváno DPH.

 

Se mění bod 3.3. takto:

Úhrada záloh spojených s užíváním vypůjčených prostor bude prováděna čtvrtletně ve výši

jedné čtvrtiny předepsané roční zálohy pro příslušný kalendářní rok na účet odběratele č:

2000691349/0800 variabilm’ symbol v podobě IČ nájemce, vedený u Čs a.s. Praha 4, a to

vždy k prvnímu dni prvního kalendářního měsíce daného čtvrtletí, za které se služby platí. Za

okamžik zaplacení účastníci sjednávají den, kdy budou/bude sjednané částky/částka připsána

na uvedený účet dodavatele. Pro 4Q roku 2018 činí Výše zálohy 58.860,- Kč/(slovy

padesátosmtisícosmsetšedesátkorunčeských). Záloha za 4Q roku 2018 bude splatná k datu

30.1 1 2018.

Ve zněnísmlouvy Článek V— ostatní ujednání

Se doplňuje bod 5.2. takto:

- Dodatek č.1 je s odběratelem uzavírán na základě schváleného usnesení Rady MČ

č.292/2018 ze dne 16.10.2018.

' Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a () registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská

část Praha-Libuš.

Ostatní ujednání Smlouvy platnosti o úhradě nákladů spojených s užíváním nebytových prostor

zůstávají v platnosti

Příloha č. 1 — Usnesení RMČ Praha-Libuš č. 292//2018 ze dneló. října 2018

V Praze dne V Praze dne  
Mateřská škola Mezi Domy

Mezi Domy 373

142 OOVPraha 4 - Pisnic

iC: 60437944

  

  

   

odběratel
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

292/2018

 

Jednání R ze dne Hlasování o usnesení Přítomno ] 3 T
 

pro proti zdržel se
 

       

16. 10. 2018 3 0 0 Usnesem’
 

Podpisy

 

 

 

zástupce starosty starosta

Ing. Lenka Koudelková Bilgr. Jíří Koubek

 

 

Založeno na Ú 17. 10. 2018 Zallo Michaela Podpis

dne Kratochvílová
      
 

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úhradě nákladů spojených

s užíváním vypůjčených prostor č. 2015054036 ze dne 5. 5. 2015 mezi

Městskou částí Praha-Libuš a Máteřskou školou Mezi Domy, Mezi Domy

373, 142 00 Praha 4 — Písnice v Klubu Junior s účinností od října 2018,

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem dodatku, který je

nedílnou součástí tohoto usnesení.
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