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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání č. 2021110190,

který dne, měsíce a roku níže uvedeného, podle ust. § 2332 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, V platném znění.

uzavřely smluvní strany

l. Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČO: 00231 142 DIČ:CZ 00231 142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

bankovní spojení: ČS Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

(dálejen „Pronajímáte “)

2. Zdravotnická Asistenční Služba Praha z.s.

se sídlem: Mašovická 503/16, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČO: 08505098

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 72476

zastoupená: Tomášem Svobodou, ředitelem

č. účtu: 2601729365/2010

(dálejen „ Nájemce “)

(společně dálejen „ Smluvm'strany “)

Dodatkem č. 1 se mění a doplňují stávající ustanovení Smlouvy o nájmu prostor sloužících k

podnikání č. 2021110190 ze dne 4.1.2022 následovně:

I. Článek V. — Nájemné se mění tak, že odstavec 3. zni následovně:

3. Poplatky za služby v souvislosti s užíváním předmětu nájmu netvoří součást nájemného. Zálohy

na úhradu elektřiny, plynu, vodného a stočného budou hrazeny ve výši 5. 000,-/měsíc na účet

pronajímatele č: 29022-2000691349/0800, variabilní symbol: č. smlouvy. Vyúčtování záloh

Qřeplatky/nedoplatky) bude provedeno vždy nejpozději do 15.2. následujícího roku. Na periodický

odvoz běžného odpadu uzavře nájemce smlouvu s příslušným dodavatelem služby.

{L Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy č. 2021110190 ze dne 4.1.2022 zůstávají beze změn.

2. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha—Libuš č. 12/2022 ze dne

3 1 . 1.2022.

3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen ve 3 vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží 2 vyhotovení a

nájemce 1 vyhotovení.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze, dne 15 .02. 2.0.22 .......   
za pronajímá

   Mgr. J' ' _ , 1/,! Tomáš voboda, ředitel

městská část Praha—Libuš ZdřaÁ/otmcká Asistenční Služba Praha 2.5.

/


