
 

 

Městská část Praha - Ďáblice  
Rada městské části  

 
 

60. zasedání 
                 dne 13. 2. 2017  

 
 
 
 

USNESENÍ č. 494/17/RMČ  

k žádosti o snížení nájemného paní PharmDr. Janě Bártové 
 
 
 
 
 
 
 

Rada po projednání 

 

I. schvaluje 
snížení nájemného na 60 % původní částky, tj. 7.200,- Kč/měsíc od 1. 3. 2017  
 
 
II. pověřuje 
pana starostu podpisem Dodatku nájemní smlouvy, který je přílohou tohoto 
usnesení. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. Mgr. Martin Tumpach               Ing. Miloš Růžička 
            zástupce starosty             starosta  
   



DODATEK  Č.4  KE  SMLOUVĚ 
o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26.10.2000, 

podle z.č. 89/2012 Sb., ve znění p.p. 
 

I. Smluvní strany 
Městská část Praha-Ďáblice 
zastoupená starostou Ing. Milošem Růžičkou  
sídlem Květnová 553/52, 182 00  Praha 8-Ďáblice 
IČO 00231266 
bank. spojení: 9021-501855998/6000, PPF banka a.s., Praha 6 
jako pronajímatel  
a 
Pharm.Dr. Jana Bártová 
bytem Myslivecká 321/6, 182 00  Praha -Ďáblice 
IČO 63837129 
jako nájemce 
 

II. Předmět dodatku 
Na základě žádosti nájemce, pronajímatel snižuje nájem, v pronajatých nebytových 
prostorách (Ke kinu 159/7) od 1.3.2017 na  60% původní částky. 
 
 

III. 
Tímto Dodatkem č. 4 se mění výše nájmu uvedená ve smlouvě v čl. III. Nájemné , v souladu 
s předchozími Dodatky takto: 
Odst. 1.  
Nájemné je sjednáno dohodou a to ve výši 7.200,- Kč měsíčně, slovy sedm tisíc dvě stě korun 
českých. 
Odst. 5. 
Nájemné a úhrada za ceny služeb poskytovaných s užíváním nebytových prostor se stanoví 
dohodou a činí měsíčně: 
-  nájemné                             7.200,- Kč 
- záloha na služby 2.800,- Kč 
- celkem 10.000,- Kč 
 

IV. 
Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.  
Obsah tohoto dodatku může být měněn nebo doplněn pouze se souhlasem obou smluvních 
stran formou písemného dodatku.  
Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou. 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti  dnem  podpisu obou smluvních stran.  
Smluvní strany si tento dodatek přečetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz souhlasu  připojují 
své vlastnoruční podpisy. 
 
V Praze dne   
 
 
 
 
 
 ……………………………. …………………………… 
  Pronajímatel Nájemce 


