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Dodatek č. 1

k Nájemní smlouvě č. 2012064050 ze dne 18.6.2012,

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

1. Městská část Praha-Libuš

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

IČO: 00231142 DIČ:C Z 00231142

zastoupená: RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou

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

(dálejen „Pronajímatel')

2. Libor Lešner, nar. 969

se sídlem: Libušská 63 , 42 00 Praha 4 - Libuš

IČO: 42564182, DIČ: CZ69OSO30187

(dálejen „Nájemce“)

(společně dálejen „Smluvní strany“)

Dodatkem č. 1 se mění a doplňují stávající ustanovení Nájemní smlouvy č. 2012064050 ze

dne 18.6.2012 následovně:

Článek I. — Předmět a účel nájmu

se mění následovně:

1.1. Pronajímatel prohlašuje, že vykonává v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., 0 hlavnim

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m.

Prahy, kterou se vydává ' Statut hlavního města Prahy, svěřenou správu nemovitostí ve

vlastnictví obce - pozemku parc, č. 1142/2 v k. ú. Libuš, který je zapsán na LV č. 849 pro k.ú.

Libuš, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

1.2. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá část pozemku parc. č. 1142/2 v k. ú. Libuš o

výměře 20m2 za účelem výsadby exotických rostlin, dle situačního plánku, který je součástí

původní nájemní smlouvy.

Článek III.- Nájemné

se mění následovně:

3.1. Pronajímatel tuto smlouvou pronajímá předmět nájmu za nájemné ve výši 8.623,-

Kč/rok.

3.2. Nájemné bude hrazeno na účet pronajímatele 1x ročně ve výši 8.623,-Kč, vždy

k 15.3. příslušného roku, a to bezhotovostně na účet č. 29022-2000691349/0800, variabilní

symbol je číslo této smlouvy. Zaplacením se rozumí připsání platby na stanovený účet

Pronajímatele.

3.3. S ohledem na smluvní inflace se smluvní strany dohodly, že sjednaná výše nájemného

dle odst. 1 tohoto článku bude každoročně zvyšována vždy tehdy, pokud tak Pronajímatel
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rozhodne, podle míry inflace za uplynulý rok oficiálně vyhlášené Českým statistickým úřadem.

Nový Výpočet nájemného bude nájemci písemně oznámen nejpozději do 31. 3. kalendářního

roku s účinností od 1. 1. téhož kalendářního roku a od tohoto oznámení je Nájemce povinen

platit toto valorízované nájemné. Rozdíl mezi dosavadním nájemným placeným od 1. ledna

kalendářního roku a nájemným zvýšeným podle míry inflace s účinností od 1. ledna téhož

kalendářního roku Nájemce zaplatí spolu s platbou již valorizovaného nájemného. Takto

stanovené (valorizované) nájemné bude výchozí částkou pro výpočet nájemného

v následujícím roce.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Nájemní smlouvy č. 2012064050 ze dne 18.6.2012 zůstávají beze

změn.

2. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 224/2021 ze

dne 29.9.2021.

3. Tento Dodatek č. 1 by] uzavřen ve 3 vyhotoveních, znichž pronajímatel obdrží 2

vyhotovení a nájemce 1 vyhotoveni.

  

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze, dne ..... 4.0.5. .92 >. . !?..OZŠ

za pronajímatele:

- S „na 2023

RNDr. Lucie Jungwiertová, Ph.D., starostka Libor Lešner

městská část Praha-Libuš
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