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Vě''
Společnost IC STAR LIMITED bere tímto na vědomío Že ke dni 1g,|2,20l3
došlo
oprávněného nakládat za Českou republiku s objektern tp.1srz v
Praze
l'}.ul.:Ti"i^:"Pj.ry
Nad Sarkou, *teq,i společnost uává na aákladě nájemní smlouvy ze dneis,
zan.

Společnost IC STAR LIMITED se bude ve věci této nájemní smlouvy
nadi{ie
MZv ČR, Váglavské nráměstí 8|6Í49, itt zt Praha 1.

obracet na Diplomatický servis

S pozdravem

'r--*,[ffi
Petr Šimek
jednatel společnosÍi

S

MLO UVA
t' ..-:.

o ulftěně p-ř{slušnosti hospodeřit s ma}ctkem
státu
uzevřcná podte zákone č" Llgn&.m Sb., o melctku
ČT' e jejím rrystupov{ní v prámích
rrztazÍcb, ve znění
přcr|p[rů e podtc ryřusry i; izaoot
sb., o hocpodeřtní
organiačuíclts|ožek gt{tu r sfinícb olgtnÍzrd s nejetke,m
státu

pŤil{

Čeeká repub|i|ra - Ministerotvo eďiraničnícb věcí
se sÍdlem Loretáurské náměstí
zastouponé

l0ll5,

t

I8 0o Prďu | - IIradčany

RNDr' VladimÍrem Zavá,crta4CS

c., genaáIním sekr.etářem

lČaszogest
( dÍ|e jen,,přcÚávrJícÍ..
)

Diplomaticlý servis
(

se sídlem Václavské nám. 49/816, l l

.ďizovatel

l 2l Praha

1

Mnisterstvo zahraničních věci

zastoup€ný Alenou
pov&ena za$tupovánim neobšazené firnkce
.Znamenáčkovou,
ředitele
Diplornatického servisu

IČ : 000001?5
( dá|c jen ,,přebírající.l
}

I.

Přeitávající má v souladu se.eákonem č,2|9/2waSb.,
o majetku ČR a.ie3irn vystupovr{ni
v právďch vztazich,' v plátném atění'
přislušnost hospodařit s nemovitostrni
na adrese Nad

'ř.

{

Šá*€u 63. Praha 6.Dejvicg & to budovou č.p. t5l2 stojici na poeemku parc.č.
1655' pozemkem parc'č. 1635 o výměře 172 m?, zastavěná plocha a nádvoři, pozemkem

prc'č" ló36lt

o vjrněře 883 ml, ostat{'] plochp a pozarrkem parc.č. 1636t2 o výměře 33 m2,
zagavěná plocha a nádvofi s b'udovgu qgz čďče'garáži, včetně všech součástía přislušenstvi,
vše zapsané v katastnr rremovitosti vedeném u Katastrátního ďaďu pro hl' město Prahr1 na

listu vlastnic,rvi č. 9484 pro obec Praha a katastráIní území?292??Dejvice.

Předávajicí timto seznamuje přebirajíciho s tím, že nemovitosti popsané v prmim odsavcj
tohoto čIánku, se nachízejÍ v památkově cMněném úzcmí,na které se vaabuji ustanovení
ákona ě, 2011987 Sb', o statní památkové peěr, v p|atném znfui. Ngnovitosti však nejsou
nemovitou kulturní parnátkou.

n
Předávající touto smlouvou beznrplatně přodává přebirajícimu nemovitosti, popsané v čt.
1, prvním odstavci této sm|ourry, na adrese Nad Šárkou 63, Prúa 6-Dejvice, to je
budorru č.p'
i5t2 stojicí na pozerr*ku parc'č. 1635, pozernek parc.č. 1635 o výměre l72 m2, zastávěná
plocha a nádvoří, pozernek parc.č' l636/t o výměře 883 m2, ostetai plocha a pozemek parc.č'
,63612 o výměře 33 m2, zastavěná plocha a nádvofi s budovou bez čplěc, g"*ži, a to se všemi
součástmi a přislušenstvím" vše zapsané v katastnr nemovitogtí vedeném u Krtastrálniho
úřadu pro hl. město Prahu' nn liptu vlastnictví č. 9484 pro obec Praha a katasffiIni úzomi
7292?2 Dejvice (dále jen ,,ncmovitgst*), v sou|adu s $ 19 zá.kona č. z|gnťtrfSb., v platném
znění.. Pbbírqiícíod předávají.cího přebÍrá uvederrý majetek státu se všemi právy a
povinnostmi

m
Cena převáděné nemovitosti byla zjištěna zúčetníévidence předárajicího. kdatu

t8.12.2013:

pofiaovací cona: 4 40ó 610,54
z toho

budovy

Kč

alstattqoná

2 468 31 1'32 Kč
|

{

cena:

16

9ol ag?,|4Kě

ztoho budovy (včetně technického zhodnocení
,
ve výši 12 568 32460 Kč) h .. J'
.' 14 964 6t9,92

oploceni
ganiĚ

4392,22Kě
75 807,-.

Kč

Kč

oploceni

4 224.z2Kř)

garáž

74 l48,..

Kč

:.,

,

'i{F.
;í..: .

I

635

1636/I
pozemek

l$6n

294 t00'- Kč

pozemek 1635

Kč

pozeÍřl6k' 1636/|

56 l0q-. Kč

pozemek 1636t2

I 5o7900,--

294 loo,--Kč

l

507 900'- Kč

56 l00,.. Kč

W.
PředávajÍci prohlaš.rjg, Že na předávané
nemovitosti neváenou žádné
dluhy, věcná
zásavní práva ani jiné pnívnípovinnosti

břemena"

'.;;'pě'h

třetích osob'

Předrivající dríte prohlašrje' že mu
není zruima &koní vgda nemovitosti, qe
k*rou by byt
povincn přebírajícího avlášť upozornit"
Předár,ající.o*a; piohlašuje, že
uvedená
nemovitost
je pro jeho činnost trvale
nepoťebná.
Přebírajici prohlafujel že je mu stav přebirané
nemovitosti znáÍ''. PřebÍrajícíproh|afuje'
že
nemovitost bude vpžívet
Pro své potř*x tl pro poďeby Diptomuického-oj.o.
Fyácké
předáni a přazeti majctku urodené}ro
v čt. I se uskr'tďni do 30 (ťicď)
dnů
ode
dne podárrí
nawhu na provedení aíznamu v katastnr
ne.movitosti' o předání a převzetí
nemovirosti
seps8n a obousřanně podepsín protokol.
s::Ť*e , *"i"hrrn přdrínírn nemovitosti bude
bude
přebíra}ícímupředán voškd dostupný
materiál, který
nornovitostí

s;"J;;'

souvisÍ.

v.
Změna příslušnosti hospodďit s uvedenou'nemoútost{
ve pros'pěch přebírajicího,
nastává
dnem podání náwhu na provedeni
záenamu v katastru nemovitosií

Vzhledem

k toňu, že dociáei ke změně příslušrrosti
hospodďit s nemoviÍostí uvedenou
v čl. I. tetg sm|our'y, zajistj přďávajíci,
aby byl prortden r^ú,,o'n
záanam v KaB.ru
katastnr nemovitosti'
Příslušnost pierfu;icitro

o*ědč.,;u tao

smlouva

obě smJrrwí stťaÍtyž'idaji, aby na z{kladě
teto sÍnlouyy

byla Kaaxrálním uřadem pro
h|.m. Prahu zapsn{na záznemem pfislušnost
bospodďit s nemovitostí popsanou
v čl. I, prvnirn

odstavci smloury, pro přebírajicítro.

Přís|ušnost

přebírajíciho hospodďit s nemovitostí
bude zap*{na
Diplomatického seÍvisu, pÍo k.ú' 7zgL?2Dejvice.

Do provďéní záznamu, o zÍněně přis|ušnosi
hospodďit

n8 list

v|astnictvi

s nemovjtosÍÍ, Katastrátnim
úřadem pro hl.m' Prahu, jsou
smluvni sÍÍatry touto smlouvou vrlalny

\ft
Tato sn.l'ú*llre i€
jsou určenépno
stejnopis

lr.y'botovena

řreáraí

pro$@o

v7

stejnopisecb s $atností originálu.
Čtyři stejnopisy
ďad prq h|:.m..Prahu, dra stĚiaopisy pro
přcdávajiciho a jeden

PřoeíY&{i.pňebírajicívýslovně proh|ašujíže
t*o Mouva odpovidá jejich svobodné
a vážné Y{iti d&dr uĚiněna v ťgri
,.-- p.odmínck, což po přoĚteni tďo
"' ''t'9ně.;".rn-a"pi
srnlouvy smrnqiíps$by
svych odpovtrných

vPÍaue

a"

.!.1,

Za předávajicího:

ásu$d.

)

VPraze dne

,{f.fr. ?q3

Za přebírajfcího:

.r,,aa,,,o,ť?,c
AJcna Zramenáčková

",ftffi#!#jffi!
-t

výpočet rbývaiícfto

náimu nemoyibgti ttad šár|rou

"ndbÉ|eného"

Nájemné na dobu 10ti |et od účinnostism|ouvy, tj. 29.9.2011 .... celkem 14.709.600,- Kč
Ročnínájemné

'...'...........

L470.960,. Kč

Započtenénájemné ze strany M3/:

.
.
.

- od 29.9.2011 do 31.x2.20]'1, tj. za 94 dní .... 378.823,- Kč
1,470.960,. Kč
Rok 2012 - ce|é rďní nájernné ...'............
Rok 2011

Bok 2013

ce|kemza

':qd 1.120.!3 do 18.13.2013 ti.

Ma'od 29.g201t

za 3"5?

dní.. 1.418.570'.

Kč

do 1&Ír'zo13 .'........-.. 3'268.353,. |(č

|l,4lll247,-Ně,

Celkem za DS od 19'fi1.2013 do 8,9,2U1I

1."r'

;;Ý,
9.1.2014
A|ena Znamenáčková

