
Dodatek !; Iltljťmllf smlouvě C. 3 ze dne [7.9.1998

rnubytm')‘ prostor)

Dodatek č. 2

ke smlouvě nájemní

(nebytového prostoru)

Městská cm Praha 9 se sídlem Sokolovská 324/14. Praha 9. IČO 00063894. DIČ 00063894.

zastoupená panem lng. Vladimírem Rihákem. starostou městské části

dálejen pronajímatel

Ll

Kotelna Lihovarská s.r.o.. Sokolovská 230/1252. Praha 9. zapsaná v OR vedeném Městským

soudem v Praze. odd. C. vl. 52255. zastoupená panem Miroslavem Rýdlem. panem lng.

Ivanem Folkem a panem Janem Jindrákem. jednateli společnosti

dálejen nájemce

uzavírají níže uvedeného dne dodatek č. 2 k nájemní smlouvě (nájem nebytového prostoru)

mezi výše uvedenými ze dne 17.9.1998 (dále jen smlouva)

1. Předmětem tohoto dodatku je

. zpřesnění identifikace pronajímatele v souvislosti se změnami vycházejícími ze

zákona č. 335/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty. v platném znění (dále jen

zákon o DPH)

0 zapracování zákonných změn vyplývajících ze zákona o DPH

II.

ll Plná identifikace pronajímatele zní:

Městská část Praha 9

se sídlem Sokolovská 324/14. Praha 9. 180 49

IČO: 00063894

DIČ: C200063894

III.

1. Článek V.. bodó. l. smlouvy se doplňuje následujícím zněním:

.K takto stanovené ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) v souladu

ze zákonem C. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen zákona

o DPHl. Nájemce je povinen poskytnout náležitou součinnost pronajímateli tak. aby tento

Stranu / fuel/(em 3)
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V Praze dne ‘ -

pronajímatel: Hlavní město Praha. MČ Praha 9

nájemce: Kotelna Lihovarská s.r.o.

[) linek k nájemní _wnlouve' č. 2 ze dne 17, 9. 1998“

(neby/ový proxmr)

mohl v souladu se zákonem o DPH vystavit daňový doklad v souladu se zákonem

o DPH."

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán svobodně. s vážnou vůlí. nikoliv za zvlášt' nevýhodných

podmínek pro jakoukoliv stranu smlouvy. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže své

podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku.

Tento dodatek je vystaven ve čtyřech stejnopisech. přičemž každá ze smluvních stran

obdrží dva Stejnopisy.
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