103332-101-00

Dodatek č. 1

k nájemní smlouvě č. 103332-000-00
(dále souhrnně jen ,,Smlouva") mezi
\. ,
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Pronajimatel:
Obec Všenory
zastoupené:
se sídlem:
IČ:

_

.

Bc. Lenka Nejedlíková, starostka
U hřiště 450, Všenory, 252 31
00241849
neplátce DPH
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(dále jen »pronajímate|")

2.

Nájemce:
T-Mobile Czech Republic a.s.
zastoupený:
se sídlem:
lČ:
DIČ:
zapsaný v OR:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

M
u, na základě pověřeni
Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4
6494 9681
CZ 6494 9681
vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 3787
Komerční banka, a.s., pobočka Náměstí Míru
192235200217/0100
plátce DPH
(dále jen ,,nájemce")

uzavÍrajÍ podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník") a podle § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen
,,ZEK"), tento

Dodatek Č.1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti
I. Předmět dodatku smlouvy
1. Článek II. ,,Předmět smlouvy", odst. 2.1 se nahrazuje tímto zněním:
Pronajimatel za podmínek této smlouvy nájemci pronajímá část střechy pro umístěni anténních nosičů, část pozemku
u dvorní fasády objektu pro umístěni technologie a plochu pro vedení kabelového žlabu po dvorní fasádě, to vše o
celkové ploše 12m', pro umístěnÍ nadzemního komunikačního vedeni včetně opěrných bodů dle ČI. 5/1 této smlouvy a
dále potřebnou část nemovitosti pro uložení přívodnÍho e|ektronapájecího kabelu. Předmět nájmu je zakreslen v náčrtku,
který je přIIohou Č.1 tohoto dodatku smlouvy.
ll.
Závěrečná ujednání
1.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vstupu za
účelem instalace zařIzenI, o čemž bude sepsán předávací protokol. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2)
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (l) vyhotoveni.

2.

V ostatních ujednáních zůstává smlouva a její dodatky nezměněny.
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3.

103332-10l-00

Smluvní strany se dohodly, že pro kontakt ve věcech týkajicIch se této smlouvy budou využívat tyto kontaktní
osoby:
za pronajImatele:
pani Be. Lenka Nejedhková;

e-mail: starosta@vsenory.cz, tel.: 257 711 189

za nájemce:
jednotný kontaktní e-mail týmu správy smluv: property@t-mobile.cz
záležitosti ohledně elektrické energie: elektrina@t-mobile.cz
technické záležitosti: SOSMU-Dispatching@t-mobile.cz
V případě bezpečnostního incidentu či jiné události v souvislosti s touto smlouvou je pronajimateli
k dispozici 24 hodin denně dispečink nájemce na tel. +420 603 603 550.

4.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha Č.1 - obsahujÍcÍ zákres předmětu nájmu dle tohoto dodatku.
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POVĚŘENÍ

Společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, lČ: 64949681
(dále jen ,,Společnost"), zastoupena představenstvem Společnosti, tímto pověřuje níže uvedenou zaměstnankyni:

aby za Společnost jednala, zastupovala ji, uzavírala nájemní a jiné smlouvy (zejména smlouvy o zřízeni věcného
břemene) k zajištěni nemovitostí pro umístění, výstavbu nadzemních a podzemních komunikačních vedení
veřejné komunikační sItě včetně jejich opěrných nebo vytyčovacích bodů, vnitřních komunikačních vedení
a jiných staveb a instalaci elektronického komunikačního zařízení Společnosti jakožto podnikatele zajišťujÍcÍho
veřejnou komunikačnÍsÍt'.
Na základě tohoto pověření je výše uvedená zaměstnankyně rovněž oprávněna uzavírat smlouvy, jejichž
předmětem je právo Společnosti užívat vnitřní komunikační vedení či elektronická komunikační zařIzenI třetích
osob.
Na základě tohoto pověření je výše uvedená zaměstnankyně oprávněna i k právním úkonům za Společnost vůči
orgánům státní správy a samosprávy bez omezeni, a to ve všech věcech týkajÍcÍch se umístění, výstavby
nadzemních a podzemních komunikačních vedení veřejné komunikační sItě včetně jejich opěrných nebo
vytyčovacích bodů, vnitřních komunikačních vedení a jiných staveb a instalaci elektronického kornunikačniho
zařízeni Společnosti.
Pověřená zaměstnankyně však není oprávněna majetek Společnosti převádět,
Vtakto vymezeném rozsahu jedná pověřená zaměstnankyně po dobu pracovního poměru ve Společnosti
samostatně, s výjimkou případů, u nichž tato plná moc výslovně požaduje společný podpis jiného zaměstnance
Společnosti. Zaměstnankyně není oprávněna zmocnit ani jinak pověřit jinou osobu, aby místo ní jednala za
Společnost.
Podepisováni pověřené zaměstnankyně se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka
připojí pověřená zaměstnankyně svůj podpis.

,y-

V Praze dne 23, června 2016

předseda představenstva

Tuto plnou moc přijímám:

íÁj

Ralph Rentschler
místopředseda představenstva
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T-Mobůe Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/ l, 148 00 Praha 4, Czech Republic, lČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
Zapsaná do OR u Městského soudu v Prauz. 8.3787
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OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy Obecní úřad Sulice
poř. č. legalizace 16/11/168
vlastnoručně pQděpsal
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SUtice
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OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřOvací knihy Obecní úřad Sulice
poř, č. legalizace 16/11/200

Kateřina ŠImová
(jméno/a a přIjmeni ověřujÍcÍ osoby)
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Pronajatá plocha T-Mobile CZ
Celková pronajatá plocha 12m'
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PřAoha k NS - Nájemní plocha
11764_PrahQ_Vsenory
K.Majem J70, Všenory
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