Dodatek č. 1
k nájemní smlouvě ze dne 25.1.2017
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11.WlNEHOUSE a.s., iČ: 28891473 se sídlem: Mstětická
475, 250 91 Zeleneč, zastoupena lng.
Petrem
Koutkem, předsedou představenstva

pronajímatelé č. 2,3,5,6,7 a 9 zastoupeni Mgr.
Barborou Horákovou, advokátkou se sídlem
Praha 5, Pecháčkova 1245/8

všichni na straně jedné jako pronajimatelé
a
Městská část Praha-Libuš
se sídlem Libušská 35, 142 00 Praha 4

lČ: 00231142, DIČ: cz-00231142
zastoupena starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem

na straně druhé jako nájemce

se s ohledem na skutečnosti, které nastaly v meziobdobi
od uzavření nájemní smlouvy dohodli na
uzavření tohoto:
dodatku č. 1

k nájemní smlouvě ze dne 25.1.2017

I. Předmět dodatku

Nájemní smlouva, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 696/1
ostatni pIocha, způsob využití:
sportoviště a rekreační plocha, o výměře 8.502 m2 v k.ú. Písnice, obec
Praha uzavřené dne 25. ledna
2017 (dále jen „nájemní smlouva") se m é n I a d o p I ň uj e v těchto
bodech:

Al Změna okruhu spoluvlastníků pozemku na straně pronajímatel
ů

1. Pronajímatelem na místo Ing. Petra Koutka, bytem _
který byl
spoluvlastníkem podílu o velikosti íd. 1/96 na pozemku parc. č. 696/1 k.ú. Písnice
, obec Praha
(dále jen „pozemek parc. č. 696/1 “) se stala společnost WlNEHOUSE a.s.,
IČ: 28891473 se
sídlem: Mstětícká 475, 250 91 Zeleneč. Pronajímatelí jsou proto nadále
subjekty uvedené
v záhlaví dodatku.
2. Bankovní spojení WlNEHOUSE a.s. je
Odpovídající část nájemného bude tomuto pronajímateli zasílána na uvedený účet.
B/ Rozšíření předmětu nájmu na pozemek parc.č. 695 k.ú. Písnice

1. Vsouvislostí s plánovaným prodejem pozemku parc. 695, způsob využití
jiná plocha, druh
pozemku ostatní plocha o výměře 26 m2, k.ú. Písnice, obec Praha (dále jen „poze
mek parc. č.
695“) z vlastnictvi nájemce do spoluvlastnictví pronajímatelů se předmět nájmu rozšiřu
je o nájem
tohoto pozemku parc. č. 695 za stejných podmínek, za jakých je dosud dle
nájemní smlouvy
pronajat pozemek parc. č. 696/1, a to bez navýšení dosavadního nájemného v této
souvislosti.
Nájemce však bude povinen hradit pronajímatelům jednu poloviny částky,
kterou pronajímatelé
uhradí na dani z nemovitých věcí příslušnému správci daně nejen za pozem
ek parc.č. 696/1, ale
i za pozemek parc. č. 695, a to postupem a za podminek sjednaných čl.
VIII odst. 3 nájemní

smlouvy.
2. Účinnost rozšíření nájmu o pozemek parc. č. 695 nastává právními účinky vkladu
vlastnického
práva do katastru nemovitostí ktomuto pozemku ve prospěch pronajímatelů na základ
ě kupní
smlouvy uzavřené smluvními stranami, a to zpétné ke dni,.,ve, kterém-,se pronajímatelé
stanou
spoluvlastníky tohoto pozemku. Povolení vkladu vlastnického práva do katastr
u nemovitostí k

pozemku parc.č. 695 se sjednává jako odkládací podmínka k rozšíření nájmu o tento
pozemek.
3. Jelikož je pozemek parc. č. 695 zastavěn dřevěnou kůlnou, která je užívána ze strany
TJ Sokol
Písnice jako šatna a zázemí sportoviště, přičemž tato kůlna není vlastnictvím pronajím
atelů,
sjednává se, že předmětem nájmu dle nájemní smlouvy není předmětná kůlna a že pozeme
k
parc. č. 695 nelze využít jinak, než jako plochu pod předmětnou kůlnou do doby, než
bude
uvedená kůlna odstraněna. Nájemce prohlašuje, že odstranění kůlny nepožaduje, resp. souhlasí
,
aby byla nadále užívána popsaným způsobem.

Cl Prodloužení doby nájmu
1. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k rozšíření předmětu nájmu o pozemek parc.
č. 695
v k.ú. Písnice, obec Praha dle bodu ad B/, prodlužuje se původně v nájemní smlouvě sjednan
á
doba nájmu v délce pěti (5) let, tj. od 1.1.2017 do 31.12.2021, 0 2 roky, tedy na celkových
7
le_t, tj._od 1.1.2017 do 31.12.2023, a to jak u pozemku parc. č. 696/1, tak u pozemk
u parc. č. 695.

2. Současně s prodloužením doby nájmu obou pozemků parc. č. 696/1 a parc. č. 695 do
31.12.
2023 se sjednává inflační doložka. Smluvní strany se dohodly na inflační doložce k nájemné
mu
tak, že pronajímatel je oprávněn vždy k 1. lednu příslušného roku, počínaje od 1. 1. 2019, zvýšit
nájemné 0 roční míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto
zvýšení nájemného je pronajímatel povinen nájemci písemně oznámit do 30. dubna příslušn
ého
roku, přičemž postačuje, když takové oznámení učiní kterýkoliv účastník na straně pronajim
atele.
ll. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven v 13 stejnopisech, z nichž každý z pronajímatelů
obdrží jedno
vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží nájemce.

2. Přílohu tohoto Dodatku tvoří plná moc pronajímatelů udělaná Mgr. Barboře Horákové, advokát
ce
a právní zástupkyni pronajímatelů.
3.

Smluvni strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu
zák. č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude zapsán
do
centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v tomto dodatku
uvedené,
nejsou obchodnim tajemstvím a vyslovují souhlas s tim, aby tento dodatek byl v centrální evidenci
smluv
zveřejněn se zakrytim bankovních spojeni účastníků.
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Mgr. Barbora Horáková, advokátka
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Já, níže podepsaná
Lucie Portman

(dále jen „Zmocnitel")
tímto
zmocňují
svého bratra
lng. Karla Engliše

a e jen „ mocnenec“)
aby mne jako spoluvlastníka nemovitých věcí nacházejících se v
-

kat. území Písnice, obec Praha,
kat. území Cholupice, obec Praha,
kat. území Bořitov, obec Bořitov

(dále společně jen „nemovité věci“)

zastupoval a za mne činil veškerá právní jednání ve všech záleži
tostech týkající se
uvedených nemovitých věci včetně jejich správy, provozu a hospod
aření s nimi a aby
za mne bez jakéhokoliv omezení vykonával práva, jež mi náleži
jako spoluvlastníkoví
uvedených nemovitých věcí, a to vyjma zcizení a zatížení mých spoluvl
astnických podílů
na kterékoliv nemovité věci věcnými právy, tedy zejména aby
a) za mne siednával a uzavíral smlouvy. smlouvv měnil a také
je ukončoval, a to zejména

(nikoliv však výlučně)
- smlouvy o nájmu nemovitých věcí a jakýchkoliv jejich částí (včetně
smluv o nájmu bytů a
nebytových prostor). jejich změny i dohody o jejich ukončení
- smlouvy o dodávkách služeb, energií a dalších plnění spojených s
nemovitými věcmi,
- smlouvy o dílo či podobně smlouvy, na jejich základě budou provád
ěny opravy, údržba,
stavební úpravy či jakékoliv změny nemovitých věcí,
- pojistné smlouvy,
- příkazni smlouvy o správě nemovitostech věci,

bl mne zastupoval v kterémkoliv správním “řízení. jehož budu účastníkem ztoho
důvodu, že
jsem spoluvlastníkem uvedených nemovitých věcí, zejména pak (nikoliv
však výlučně) ve
- stavebním řízení a kolaudačním řízení,
— daňovém řízení ve věci daně z nemovitých věcí,
- řízení o uložení jakékoliv sankce mající souvislost s nemovitými
věcmi,

lnění v máhal, a to pokud se
jedna o peněžitá plnění souwsející
s nemovitýmí věcmi, jejich správo
u a hospodaření s nimi,
a to zejména (nikoliv však výlu
čně) pokud jde o nájemné, úhr
ady za služby, nároky na
náhradu škody, nároky na bezdův
odného obohacení, nároky na
smluvní pokuty, pojistné
plnění, ale i další peněžitá plnění,
dl pří'ímal veškeré listiny a dor
učované písemností.

Beru na vědomí, že úkony Zmo
cněnce vznikají práva a povinn
osti přímo mně jako
Zmocniteli.
Zmocněnec l Zmocnitel prohlašu
jí, že jsou oba plně svéprávní
, a že jejich zájmy nejsou
navzájem v rozporu.

Tato plná moc se uděluje na dob
u neurčitou.
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ůspojených
ických práv a to včetn ě
podepisování listinných do
nájemních smluv, odbě
kumentů včetně
ratelských smluv 3 ve
škerých dalšich smluv, do
písemnosti, za moji os
kumentů a
obu.
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