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Městská část Praha Kunratice

Pohoda Team s. r. o.

SMLOUVA O NÁJMU POZEMKU

Dodatek č. 2

   



TENTO DODATEK č. 2 KE SMLouvě o NÁJMU POZEMKl) BYL QZAYŘEN D_LE UST. §6§3 A

NASL. ZAK.C.40I1964 se. oečANSKY ZAKONIK VE ZNENI POZDEJSICH ZMEN A DOPLNKÚ,

NlZE UVEDENEHO DNE, MESICE A ROKU MEZI:

1. Městskou částí Praha Kunratice

pod adresou Úřadu MČ K Libuši 7, 148 28 Praha 4- Kunratice

identifikační číslo: 231 134

DIČ: CZ 00231134

jednající starostkou lng.arch. Ivanou Kabelovou

bankovní spojení : ČS Praha 4,a.s., číslo účtu :

na straně jedné ldále jen “Pronajímáte/")

a

2. Pohoda Team s. r. 0. (dříve Pohoda Team a.s. — dle Přílohy č. 1)

se sídlem Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kunratice

identifikační číslo: 28977297

zapsán v obchodním

rejstříku Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 200608

jednající Jakub Olbert, jednatel

Timto Dodatkem č. 2 ke smlouvě uzavřené dne 16. 11.2009 , se méni čl. 5.1 .:

První věta čl. 5.1. se mění takto:

Strany si sjednávají výši nájemného za užívání Pozemků po Dobu nájmu takto:

Nájemné po dobu Základní doby nájmu a po dobu realizovaného Období prodloužení, bude

Nájemcem hrazeno na celý kalendářní rok nebo jeho poměrnou část (v případě, že v příslušném

prvnim nebo posledním kalendářním roce uvedené části Základní doby nájmu nebo Období

prodloužení nebude takové obdobi trvat celý kalendářní rok), a to vždy nejpozději do 15. ledna

daného kalendářního roku, na který je nájemné placeno (tj. například pro rok 2013 bude nájemné

uhrazeno nejpozději do 15. ledna 2013 atp.)

Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a jeho účinnost je od data podpisu smluvních stran.
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Pronajímatel Nájemce/

/

Ing. arch. Ivana Kabelová \44 " Jaku Olbe'rt/ V

starostka
jedn tel

Městská část Praha-Kunratice Po da Team s.r.o.
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V PRAZE DNE: 12.10.2012

OZNÁMENÍ: , , ,

ZMĚNA OBCHODNIHO NAZVU A SIDLA FIRMY

Dobrý den,

tímto vám oznamujeme, že jsme se dne 12.10.2012 přejmenovali z původního názvu firmy: Pohoda Team, a.s. na

název firmy: Pohoda Team s.r.0. a také jsme změnili adresu sídla firmy: z původní adresy: Velvarská 1628/41 ,

160 00 Praha 6 — Dejvice na novou adresu sídla firmy: Dobronická 1256, 148 00 - Praha 4 Kuggtice.

IČ: 28977237, DIČ: CZ28977297 zůstává stejné.

Fakturační adresa a korespondenční adresa isou steiné.

Jednatel firjmv Pohoda Team s.r.o. ie nan Jakub Olbert.

Tímto vás také žádáme o změnu těchto údajů ve vašem účetním systému. ngeré daňové a nedaňové doklady

nám od 12.10.2012 zasíleite pod novou fakturačnMdresouL V případě, že doklad přijde na původní adresu, bude

vám vrácen k opravě.

Pokud byste usoudili, že je třeba udělat dodatek ke stávající smlouvě s naší společností, prosíme vás o jeho zaslání

k podpisu jednateli firmy panu Jakubovi Olbertovi na výše uvedenou korespondenční adresu.

V příloze vám zasíláme nový výpis z obchodního rejstříku.   
V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
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Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného

Městským soudem v Praze

oddíl C. vložka 200608

 

 

   

    

 
 

Datum zápisu: 19. října 2009
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Predmet Pronájem nemovrtostí. bytu a nebytovych prostor
podnikání: “__—ý-am___„„______ý

výroba. obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3„
živnostenského zákona

hostinská činnost __ “% RŠ
Statutární orgán: ' \——R——gggggg_—_hm—

jednatel:
* *Jakulg Olbert. dat. nar. 20. prosince 1972

Nad Seberákem 452/3. Kunratice, 148 00 Praha
den vzniku funkce: 12. října 2012

Způsob jednání: Jednatel jedná jménem společnosti samostatně. 1. _
Společnící Jakuh Olbert, dat. nar. 20. prosince 1972 “—

Nad Seberákem 452/3. Kunratice. 148 00 Praha
Vklad: 200 000,— Kč

Splaceno: 100 %

Obchodní podíl: 100%

Základní kapitál: 200 ooo,- Kč
*

Splaceno: 100 %
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Městský soud v Praze

Člslo výpisu: R32820/2012

VYhOÍOVÍL. um IUDC „3601375

 

Výpis vyhotoven: 12.10.2012 11:14:11
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Městská část Praha-Kunratice

o z n a m u j e

ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

ZÁMĚR

uzavřít dodatek knájemním smlouvám uzavřeným sPohoda Team a. 5., IČ: 28977297 a
CEMEX Czech Republic, k.s., IČ: 25821903, když předmětem tohoto dodatku bude změna
termínu placení nájemného 215. 12. předchozího kalendářního roku na 15. ledna daného
kalendářního roku, a to vše z organizačně-účetních důvodů ležících na straně Městské části
Praha-Kunratice.

Zároveň MČ Praha-Kunratice upozorňuje občany, že ve lhůtě 15ti dnů od zveřejnění záměru
mohou k danému záměru podat své nabídky a svá vyjádření, a to písemně na Úřad MC
Praha—Kunratice, K Libuši 7, 148 00 Praha 4-Kunratice.

za MČ Praha—Kunratice

Ing. arch. Ivana Kabelová

starostka MC Praha-Kunratice

Datum zveřejnění: J—Of £ \ olo 10L

Datum sejmuti: f ? vLO AL-

OŠ'SŠ'ŠŽiíL—an člcvmvč Aqupitshtva mš>l>kč cau" Praha-Kunratice pověření

n\nc—wcnírn 7„!\1lll“'žl'_'l\l\í: MC Pravaunrazicc čl. 2.4.2. ze dne 30. prosince

2010 potvr/ují, že jsou \' případů mhum prin rub-“» úkonu splněny [walnn'nky

Una-dam" v u" " *" '“ * " ' l$l/JJJ) Sb. o hluním mmc Praze.

V Praze dne

člen Zastupitelstva členka Zászupuelsívn

MČ Praha — Kunratice _ . MČ Praha - Kunratice


