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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

A

SCIONIUS, a.s.

\

DODATEK Č. ll NÁJEMNÍ SMLOUVY

Č. 09 003 1 00 ZE DNE 29.1.2009
\



TENTO DODATEK Č. 11 NÁJEMNÍ SMLOUVY BYL UZAVŘEN DNEŠNÍHO DNE,MESICE A ROKU MEZI:

Městská část Praha — Kunratice

pod adresou MČ K Libuši 7/10, 148 28 Praha 4 - Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou

IČO: 002 31 134

bankovni spojeni: Česká spořitelna. a.s.. pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800

Ident. ekonomického subjektu: ČsU čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004

a

na straně jedné (dálejen “ Pronajl'matel”)

SCIONIUS, a.s.

se sídlem Holečkova 2649/7, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
zastoupena předsedou představenstva Ekaterinou Vamacheva

IČO: 282 11 219

právní forma: akciová společnost

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích — oddíl B,
vložka 2228

na stranějedné (dálejen "' Néjemce“)

oba společně označováni jako “Strany“, jednotlivě jako “Strana“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Strany uzavřely dne 29. 1. 2009 Smlouvu ve znění Dodatku č. 1. č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č.

(B)

(C)

6, č. 7, č. 8, č. 9 a č. 10 ke Smlouvě.

Dle Nájemní smlouvy. v čl. 52. je uvedeno, že v čl. 5.1. Smlouvyjsou uvedené pouze
přibližné konečné výměry částí Pozemků, na základě kterých se určují jednotlivé části
příslušného nájemného za kalendářní rok, a proto nelze přesně určit konečnou výši
nájemného za kalendářní rok a že uvedený způsob výpočtu nájemného za kalendářní
rok je pro Strany dostatečně určitý. Strany si pro Odstranění pochybností sjednaly, že
veškeré výměry částí Pozemků a konečná výše nájemného za kalendářní rok budou
upřesněny v písemném dodatku k této Smlouvě, který se Strany zavazují uzavřít
nejpozději do čtrnácti dnů po Kolaudaci, jinak budou upřesněny v souladu s písemným
oznámením Nájemce Pronajímateli na základě skutečných výměn které vyplývají
z dokumentace skutečného provedení stavby Obchodního centra. případně
zpříslušného geometrického plánu. přičemž výměry určené vlakovém prohlášení
budou pro Strany závazné.

Smluvní strany tak mají zájem uzavřít tento Dodatek č. 1 1, kterým specifikují v souladu
s článkem 5.1. a 5.2. výměry Pozemků rozhodné pro výpočet nájemného. a to vzhledem
k tomu. že Kolaudace (tak, jak je tento termín obsažen a popsán ve Smlouvě) nastala
dne 3.12.2015 /viz Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. l 1/. přičemž výměry Pozemků
rozhodné pro výpočet nájemného vychází z geometrického plánu. který tvoří Přílohu č.
2 tohoto Dodatku č. 1 1.

[
Q



BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

l. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 1 Nájemní smlouvy se uzavřená Nájemní
smlouva mění takto:

Změna čl. 5.1 NÁJEMNÉ A JEHO ZAJIŠTĚNÍ

Čl. 5.1. písm. d)

(i) Nájemné za zastavěnou plochu Obchodního centra, která odpovídá půdorysnému průměru
budovy Obchodního centra na Pozemky, činí částku ve výši 227,- Kč (dvěstědvacetsedm

korun českých) za jeden metr čtvereční takovéto zastavěné plochy za kalendářní rok.
Výměra Obchodního centra činí celkem 2838 m2, nájemné za kalendářní rok činí
644.226,— Kč.

(ii) Nájemné za ostatní plochu Pozemků s výjimkou plochy označené jako ZMK v Územním
plánu hlavního města Prahy činí částku ve výši 1 14,- Kč (jednostočtmáct korun českých)
za jeden metr čtvereční takové plochy za kalendářní rok. Výměra ostatní plochy Pozemků
činí 8736 m2, nájemné za kalendářní rok činí 995.904,- Kč.

(iii) Nájemné za plochu Pozemků označenou jako ZMK v Územním plánu hlavního města
Prahy činí částku ve výši 5.— Kč (pět korun českých)zajeden metr čtvereční takové plochy
za kalendářní rok. Výměra takové plochy Pozemků činí 3964 m2, nájemné za kalendářní
rok činí 19.820,— Kč.

Celková výše nájemného tak činí 1.659.950,— Kč a po dohodě Smluvních stránje toto nájemné
platné pro období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 a v roce 2017 bude navyšováno v souladu
s uzavřenou Smlouvu o míru inflace za rok 2016.

2. V ostatním zůstává Smlouva beze změny.

3. Tento Dodatek č. 1 l je vyhotoven ve dvou vyhotoveních.

4. Tento Dodatek č. l 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních Stran.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tento Dodatek č. 1 1 včetně smlouvy
č. 09 003 1 00 a dodatků č. 1, č. 2, č. 3. č. 4. č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 byl uveden
v přehledu nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha—Kunratice“
vedeném městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách. předmětu smlouxy
číselné označení smlouvy a datumjejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento
dodatek včetně smlouvy č. 09 003 1 00 a dodatků č. 1, č. 2. č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7. č. 8.
č. 9. č. 10 může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách
Městské části Praha—Kunratice na síti Internet (\\ \\ \\ 111111147Lullmhccyg), a to včetně všech
případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a 2985 Občanského zákoníku č.
89/2012 Sb. a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek.



V Praze dne 27. 1.2016

Ing. Lenka Alinčová

starostka MC Praha — Kunrarícc

V Praze dne 27. 1. 2016

 

Ekaterina Varnacheva

SCIONIUS, as

SCIONIUS, a.s.

Holečkova SIS-l9 T

370 04 Ceské Budejovice 5

IČO: 282 11 919

DIČ: cz 28211219
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, MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4

mad městské části, Antala Staška 2059/8011, 1441 46 Praha 4

odborsunwbní

SPIS. ZN.: P4/147119/15/OST/KOP V Praze dne 3.12.2015

ČJ.: P4/152555/15/OST/KOP

Oprávněná úřední osoba: Peter Komžík

tel.: 261 192 248, fax: 261 192 531, c-mail: pctcr.k0mzik@praha4.cz

ROZHODNUTÍ

o PROVEDENÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU

Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c)

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "stavební zákon") a vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy. kterou se vydává Statut hl. m.

Prahy, ve znění pozdějších předpisů na základě podané žádosti o vydání povolení zkušebního provozu

stavby, kterou dne 5.1 1.2015 podal

SCIONIUS, a.s., IČO 28211219, se sídlem Holečkova č.p. 2649/7, 370 04 České Budějovice 4,

kterou zastupuje MAURING spol. s r.o., IČO 25166514, se sídlem Plavská č.p. 2166/3. 370 01

České Budějovice 1

(dále jen "stnvebníJC). týkající se stavby:

"Obchodní centrum Kunratice"

na pozemku parc. č. 2380/16 v katastrálním území Kunratice

na rohu ulic Dobronická a Vídeňská

s lhůtou trvání do 16.5.2034

stavba obsahuje tyto stavební objekty:

St) 01 — budova obchodního centra s devíti obchodními jednotkami

SO 07 — trafostanice,

na kterou Úřad městské části Praha 4, odbor stavební vydal dne 16.6.2015 stavební povolení pod

č.j P4/064732/15/OS’1‘MOP, spis. zn. P4/106387/l4/OST/VOLR. které nabylo právní moci dne

21.7.2015.

a na základě tohoto projednání podle. § 124 odst. ] stavebního zákona

povoluje zkušební provoz

Části stavby;

Obchodní centrum Kunratice"

na pozemku parc. č. 2380/16 v katastrálním území Kunratice

na rohu ulic Dobronická a Vídeňská

s lhůtou trvání do 16.5.2034

stavba obsahuje tyto stavební objekty:

50 01 - budova obchodního centra s devíti obchodními jcdnotkann, mimo jednotky vinotéky

SO 0? — trafostanice.

Stavební úřad tímto podle ust. š 124 stavebního zákona Slanovi. 2c kolaudační souhlas lze vydat jen po

provedení zkušebního provozu.



C.,. P4/152555/1 „HOST/KOI)

Podmínky pro provedení zkušebního provozu:

1) Zkušební provoz se povoluje od právní moci tohoto rozhodnutí do 30.6.2016.
2) Kolaudační souhlas je možné vydat jen po provedení zkušebního provozu, který vyhodnotí měření

hluku ze všech zdrojů umístěných vně i uvnitř objektu, včetně vyvolané dopravy a zásobování, který
doloží, že v chráněných venkovních i vnitřních prostorách staveb nebudou překročeny hygienické

limity pro denníi noční doby.

3) Bezprostředně po vyhodnocení výsledků zkušebniho provozu stavebník požádá o vydání
kolaudačního souhlasu dle ust. § 122 odst. 1 stavebního zákona tak, aby byl zajištěn plynulý přechod
zkušebního provozu do užívání stavby. K žádosti stavebm'k doloží vyhodnocení výsledků zkušebního
provozu a doklady dle § 181 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
územního opatření a stavebního řádu. tak jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 63/2013 Sb.
a další doklady požadované dotčenými orgány uvedené v podmínkách stavebního povolení a
následných rozhodnutích o změně stavby před jejím dokončením,

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších
předpisů, je scronrus, a.s., 1Co 23211219, se sídlem Holečkova Č.p. 2M9/7, 370 04 České
Budějovice 4. kterou zastupuje MAURlNG spol. s r.o._ IČO 25166514. se sídlem Plavská č.p. 2166/3,
370 01 České Budějovice 1.

Odůvodnění:

Dne 5.11.2015 obdržel Úřad městské části Praha 4, odbor stavební Žádost o povolení zkušebního provozu
stavby uvedené. ve výroku tohoto rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Zkušebním provozem je třeba ověřit funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle ověřené dokumentace.

dále způsobilost k bezpečnému užívání stavby a dodržení podmínek stavebního povolení.

Opatřenírn ze dne 6.1 1.2015 Úřad městské části Praha 4, odbor stavební oznámil v souladu s ustanovením

š 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Protože ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků řízení bylo nezbytně nařídit ústní jednání dle
ust, § 49 správního řádu, Úřad městské části Praha 4, odbor stavební nařídil dle ust. § 49 odst. 1

správního řádu kprojednání návrhu ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 24.11.2015 a
současně požádal účastníky řízení, aby své návrhy uplatnili nejpozději při tomto ústním jednání. Ve stejné
lhůtě měly svá stanoviska sdělit i dotčené orgány.

Při ústnímjednání dne 24.11.2015. spojeném s ohledáním na místě 2015 byly doloženy tyto podklady:

» stanovisko HZS hl. m. Prahy ze dne 23.11.2015 pod č.j. 118AA—14149»2/2015

stanovisko HS hl. m. Prahy ze dne 2.12.2015 pod č.j. llSHMP 52265/2()15»SU1304
» povolení zkušebního provozu na veřejně účelové komunikace a parkoviště , který vydal

ÚMČP4 OŽPAD dne. 3.12.2015 pod č.j. P4060229”S/OZPAD/JJVO. spis. zn.
1’4/158147/15/OST/MAJR. které nabylo právní moci dne 3.12.2015

» kolaudační souhlas vodoprávního úřadu ÚMČP4 OST na dešťovou kanalizaci, ze dne

1.12.2015 pod č.j. 1’4/158841/15/OST/KSOT. spis. zn. P4/140838/15/OST/KSOT

» kolaudační souhlas na užívání kabelového vedení VN + rozvaděče VN. ze dne 1.12.2015 pod

č.j. P4/160130/15/08’1/KOP. spis. zn. P4/151480/15/OST/KOP

» prohlášení generálního zhotovitele stavby ze dne 23.11.2015 o použití ověřených výrobků a

technologie a provedení stavby v souladu se schválenou projektovou dokumentací

— stanovisko k návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 41.11.2015

pod čj. P4/146480/1S/OŽPAD/MAJK- líŘoó

dokumentace skutečného provedení stavby

» prohlášení dodavatele vodovodní přípojky a kanalizační přípojky o použití ověřených

výrobků a technologie ze dne 12.11.2015

geodetické zaměření skutečného provedení stavby. komunikací, kanalizace, vedení VO ze

dne 23.11.2015

- geometrický plán budovy, adresní místo. definiční bod stavby, potvr/ení o předání geodenckě

dokumentace na IPR hl. m. Prahy

» protokol o měření radonu

protokol o měření intenzity osvětlení

» doklady o likvidaci odpadů ze stavebni Činnosti

')
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Ověřovací doložka konverze na hides! do dokumentu »; listinné podobě

(new pod pořadoýým čixlem 79778997- 7936-1512Íl51tltll4l že tento dokument \ listlnne podobe. který
\znikl pí'eýedenim / dokumentu obsaženého \ datove z.prz'ne. sklzitlajiciho >L“ 7 4 listu. sc shoduic > ohszthcm
dokumentu. _tehož pi'eýictlenim \znikl.

Autorizovanou konver7i dokumentu se ncpouwuic správnost a prmdixusl udaju obsažených \ dokumentu &
jejich >oulad ; práý'nimi předpisy.

\“stuptijici dokument obsažený \ datmé ypráýč liýl podepsán Lui'uCcným elektronickým podpikem založenýmna kvulllikmttnem certifikátu \'_\ danem akreditoýanýni puskýtowtclcm ccrtilikaónich služeb ei plattnimtzaručeného elektronického podpisu b)lzl měřena dne 03.12.20l5 \ ltlztllziřx [amen-Hy elektronický potlpi> b)!shledfin platným \e smyslu měření integritý dokumentu. t7n. dokument ncbý'l změněn a oxéřeni platnostikmlifikmaneho certifikátu l)) lo pr'oýveclcno \'ůči poslednímu Z\eřcjněnému seznamu aieplatne'nýclikwlil'ikovziný'ch certifikátu \ýdanému k datu 03.13.2015 09:24:53. llidaje o zaručenem elektronickém podpisu“ČtšlOk\£-1llllki“i\ktttČllt)CCt'llllkžlllt 1C 9D—1E. kuilil'ikoýzmý cenil'ikz'it b_\l \ýtlán ukretlitmunýnt poskýttiýutelcmcertifikačních >ltlŽUb PostSignum Qualified (A Z. Ceská pošta, s.p. „( 471149831 pro potlepisiiiici omou(o'/itačtijici osobu) Em Kotusm'á, vedoucí odboru stavebního. OST, I915. Městská Část Praha 4 ll(~()()UGSSĚHI. hlektronický podpis nebýt o7nztčen čamným i'tt/ítltem.

\'_\>l'd\'tlí Městská část Praha 4

Pracoviště: Městská část Praha 4

V Prau— dne 03.12.2015

Jméno, příjmení a podpis osob), která uutorilouinou konverzi dokumentu pi'owtllu:
Petra Vaňková

()tísk úředního razítka:
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

 

 

  

 

 

 

  

 

 
  

    

Dosavadní stav
Nový stav

Označení ; Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parte—ry ‘ Druh polen-mí Typ stavby ' Způs Porovnání 33 stavem ewdence MAW-10h WWpozem.; „_ “_ pozemku " _J "1545“ Díl přechází z pozerrku Číslo .‘islu Výměra drfu Cznačeni
parc. čslem |_ Způsob VYUŽRÍ parc. číslem __4 , Způsob využiti Způsob vyuiJli ; výměr označeného v vlastními „_ _ alfu7— : , : í kazasam dřívější poL ; , '

na - m
ha - m2

1 _ , 7 ha - m [
:

!
nen-rovnost: emag-nm ,

2380/18 1 \ 44 39 orná půda 2380/1GJ 1 1 15: 01 orná půda 0 2380/16 1812 1 1716 ; 011 ___. 2350/16 _ i __ 1 28- 38 zast.gr Trg—„— 2 2380/16 1812 T 28: 381 44 39 í 1 I 441 39 ]
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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

  

 

 

 
 

  

 
 
 

  
  

 
  

Paroelnr c1510 podle Kód Výměra BPE." Parcelm (aslo podle ] Kód Výměra 13ng
kalas-lm [ zjednodušené BPEJ _„_ na dilu kataglm . zjednodušené BPEJ

na dllU
nemowtost! ř eV,-dance

m, parcely nemowtush amden-Ae ha mz parcely

2380/16 1 L 22213 1 18; 29
$

L I 26701 3 97 , 72
I , '

Seznam souřadnic (s-JTSK)

Souřadnice pro zápis do KN
Číslo bodu Y X Kód kv. Poznámka

k.u Kunratice (728314)

1 740150.61 1051969.95 3 roh budovy

2 740063.44 1051911.4l 3 roh budovy
3 740073.93 1051950.34 3 rch budovy

4 740135.94 1051991.90 3 roh budovy

5 740071.00 1051954.71 3 roh budovy

6 740061.57 1051948.35 3 rch budovy

7 740064.48 1051943.99 3 roh budovy

8 740048.64 1051933.33 3 roh budovy
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Č Budějovice 370 07
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Okres: Hlavní město Praha

Obec: Praha

K01. 1'1zc1-n1 Kunratice
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OnEfcm‘ xlujnupíau geometrického plánu \ lisrinné pudnbi.
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