
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitosti:
Městská část Praha — Dolní Chabry
se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8 — Dolní Chabry

zastoupená Miroslavem Malinou, starostou městské části

(dále jen „pronajímatel “) na straně jedné

a

Neurologie Chaberský dvůr, s.r.o.
Se sídlem Hrušovanské nám. 253/5, Praha 8 — Dolní Chabry, 184 00
IČ: 24219771
zapsána v obch. Rejsrříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 189839

zastoupená MUDr. Danou Halbichovou, jednatelkou
(dále jen „„ nájemce“) na straně druhé

tento dodatek k nájemní smlouvě uzavřené dne 31. 5. 2012 mezi stejnými stranami (dále jen nájemní

smlouva).

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě článku Il, odst 1 nájemní smlouvy (Doba trvání

nájmu):
Smluvní strany se v souladu s Usnesením Rady městské části Praha — Dolní Chabry č. 808/ 14/RMČ

dohodly, že délka nájemního vztahu se z doby neurčité mění na dobu určitou, a to tak, že nájemní

smlouva je uzavřena a nájem se sjedná na dobu určitou V délce 8 let počínaje dnem uzavření tohoto

dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pokud nájemce písemně požádá ve lhůtě 3 až 6 měsíců před

ukončením nájmu pronajímatele o prodloužení doby nájmu o maximálně 2 roky (a to i opakovaně),

bude nájem nájemci pronajímatelem prodloužen o požadovanou dobuza stávajících podmínek.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
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Městská část Praha-Dolní Chabry

Rada městské části
66.zasedání

Dne 16.6.2014

usnesení
č. 808/14/RMČ

Prodloužení NS — Neurologie Chaberský dvurs.r.o.

Rada MČ Praha — Dolní Chabry

souhlasí s uzavřením Dodatku k nájemní smlouvě. který mění dobu trvání nájemního
vztahu na dobu určitou8 let s opcí na 2 roky.

-©zmocňuje starostu k podpisu Dodatku k NS.

Podmínkou uzavření Dodatku k nájemní smlouvě je posouzení a souhlas právního
zástupce MČ.

Miroslav Malina
starosta MC

František Křivánek
radní MC


