2019094156
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2011094088

Níže psaného dne měsíce a roku

účastníci dle svého prohlášení způsobilí k právním úkonům:
1) Hlavní město Praha
Městská část Praha-Libuš
Se sídlem Libušská 35/200, 142 00 Praha 4
Zastoupená starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

IČ: 00231142
DIČ: c200231142
Bankovní spojení: ČS a.s. Praha 4, č.účtu: 29022-2000691349/0800
na straně jedné - (dále jen pronajímatel)
a

2) State Administration Consulting s.r.o.
Se sídlem Martinelliho 284/7, 190 16, Praha 9 - Koloděje
Zastoupená jednatelem panem Ing. Martinem Sedekem

IČ: 28424603
DIČ: CZ28424603
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú: 43-2701050237/0100
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 140524
na straně druhé - (dále jen nájemce)

uzavírají smluvní strany podle § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů tuto:
tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (dále jen Smlouva) č. 2011094088
ze dne l. 9. 2011, ve znění Dodatku č. 1 č. 2012024009 ze dne 4. 1. 2012, Dodatku č. 2 č.

2013064068 ze dne 12. 6. 2013, Dodatku č. 3 č. 2013124109 ze dne 3. 12. 2013 a Dodatku č. 4
č. 2016014002 ze dne 17. 2. 2016 (dále jen Dodatek č. 5),
kterým se mění a doplňují stávající ustanovení Smlouvy následovně:

Čl. 111. — Doba nájmu
Se mění následovně:
Smluvní strany v rámci právní jistoty souhlasně konstatují, že došlo ke splnění podmínek
automatického prodloužení nájmu o další 4 roky po uplynutí doby nájmu dne 1. 9. 2019 dle čl. III.
ve znění dotatku č. 2, tedy že:
. nájemce po dobu nájmu řádně plnil povinnosti vyplývající z nájemní smouvy,
. nájemce písemně požádal o prodloužení V době nej dříve tři měsíce a nejpozději měsíc,

před uplynutím doby nájmu
a tedy došlo k automatickému prodloužení doby ná imu do 31. 8. 2023.

Čl. XII — Závěrečná ustanovení
Odstavec č. 9) se tímto dodatkem mění následovně:

Dodatek č. 5 k Nájemnímu vztahu byl schválen usnesením RMČ č. 220/2019 ze dne 2. 9. 2019 na

základě řádně zveřejněného záměru od 24. 7. 2019 do 9. 8. 2019 na úřední desce Pronajímatele a
zveřejněn byl taktéž elektronicky.

Tento článek je doplněn o odstavec č. 10) následujícího znění:
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 o
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš.

Ostatní ustanovení Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2011094088 ze dne l. 9. 2011, ve

znění Dodatku č. 1 č. 2012024009 ze dne 4. 1. 2012, Dodatku č. 2 č. 2013064068 ze dne 12. 6.
2013, Dodatku č. 3 č. 2013124109 ze dne 3. 12. 2013 a Dodatku č.4 č. 2016014002 ze dne 17. 2.
2016 zůstávají beze změny.
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Janáčková

Rada městské části Praha-Libuš:
1. schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. 2011094088 ze dne 1. 9. 2011 se společností State Administration
Consulting

s.r.o.,

se

sídlem

Martinelliho

284/7,

190

16

Praha 9 - Koloděje, IČ: 28424603 zapsanou v obchodnim rejstříku,
vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 140524 na pronájem“
nebytových prostorů nacházející se v objektu v ulici Dobronická čp. 694
na pozemcích parc. č. 557/24, 557/25, 557/49 a 557/52 všechny
v k.ú.

Libuš,

obec

Praha

ve

svěřené

správě

MČ

Praha-Libuš,

kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 8. 2023,
2. pověřuje starostu pana Mgr. Jiřího Koubka podpisem Dodatku č. 5,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
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