
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 2017104145

Níže psaného dne měsíce a roku

účastníci dle svého prohlášení způsobilí k právním úkonům:

Hlavní město Praha

Městská část Praha-Libuš

se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupená starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231 142, DIČ: cz-00231142

Bankovní spojení: ČS a. s. Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

na straně jedné (dále jen pronajímatel)

a

p. Pavel Juhos

bytem:

nar.:

Bankovní spojení:

na straně druhé (d

  

    
 

 

350 02 Cheb

alle _!en naljlemcel

uzavírají podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj ších předpisů,

tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu č. 2017104145

v

kterým se mění stávající ustanovení Smlouvy o nájmu bytu c. 2017104145 ze dne

27.11.2017 takto:

III.

Doba nájmu

1. Nájemní vztah se sjednává od 1. 10. 2018 na „dobu určitou do 30. 9. 2019. Doba nájmu je

vzhledem k určení bytu jako služebního podmíněna pracovním poměrem nájemce ve funkci

školníka se Základní školou Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 — Libuš

Nedohodnou—li se obě smluvní strany před ukončením pracovněprávního vztahu písemně jinak,

skončí pronájem ke dni ukončení pracovní smlouvy se Základní školou Meteorologická,

Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš nejde-li o případy uvedené v ustanovení § 2298 odst.

2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.



IV.

Nájemné

1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za předmět nájmu vymezený v čl. 1. smlouvy nájemné,

jež bylo stanovenou dohodou a činí 3 075,- Kč/měsíčně (slovy:

třitisícesedmdesátpětkorunčeských), přičemž ktéto částce nebude připočítávána DPH. V ceně

nájmu nejsou zahrnuty platby za služby spojené s užíváním předmětu nájmu (vodné, stočné,

elektrická energie, odvoz odpadu apod.). Byt má podružný vodoměr, vodné a stočné bude

fakturováno ředitelstvím školy na základě podružného měření za každé předešlé čtvrtletí, pokud se

nedohodnou obě strany jinak. Byt má samostatný elektroměr, umístěný v mistnosti s hlavním

rozvaděčem školy, poplatky a úhrady za odebranou energii si nájemce hradí sám na základě svých

smluvních závazků k jednotlivým dodavatelům energií.

Ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu bytu č. 2017104145 zůstávají v nezměněné podobě a platnosti.

Dodatek je pronajímatelem uzavírán na základě schváleného usnesení Rady MC č. 266/2018 ze dne

24. 9. 2018.

Den podpisu smlouvy: J /W. píď? lv/

Za pronajímatele: Za nájemce:

oooooooo

 

Příloha: ,

Usnesení Rady Městské části Praha-Libuš č. 266/2018 ze dne 24. 9. 2018



 

Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

266/2018

Jednání R ze dne Hlasování o usnesení _Přítomno * 4

' pro ., Pani _ zdržel se _

24. 9. 2018 _ 4 O 0 Usnesení
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_ zástupce stárosty

Ing. Pavel Macháček " * Mgr. Jiří Koubek

_,
,.

Založeno na i? 25.9.2018 Založila _ Podpis _

dne . ___ _

Rada městské části Praha—Libuš:

]. schvaluje uzavření Dodatku č l k Smlouvě o nájmu služebního bytu Č.

2017l04145 v ZŠ Meteorologická s panem Pavlem Juhosem, bytem

—350()2 Cheb s účinností od 1. 10.

2018 na dobu určitou do 30. 9. 2019,

2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 1,

který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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