
DODATEK č. 2 MANDÁTNÍ SMLOUVY
o správě nemovitosti uzavřené podle § 566 a násl. obch. žák.

ze dne 29.6.2009, v platném znění

1. Smluvní strany

mandant: Společenství vlastníků jednotek domu Bechlínská 705, Praha 9 - Letňany
sídlo: Bechlínská 705, Praha 9 - Letňany, PSČ 190 00
IČ: 27578577
rejstřík SVJ: Městský soud v Praze, oddíl S, vložka 6901
DIČ: CZ27578577
banka: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1971102389/0800

jednající: Jan Líkař, předseda výboru
Tomáš Skopal, člen výboru

mandatář:
sídlo:
IČ:
obchodní rejstřík:
DIČ:
banka:
číslo účtu:

jednající:

IKON spol. s r. o.
Nehvizdská 22/8, Praha 9 - Hloubětín, PSČ 198 00
45800031
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10540
CZ45800031
Česká spořitelna, a.s., Praha 3
6985349 / 0800

Ing. Radek Adamec, jednatel

2. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany tímto dodatkem smlouvy sjednávají, že předmět shora uvedené smlouvy,
v platném znění, (dále jen „smlouva") se rozšiřuje o zpracování účetnictví za období 01.01.2009 -
30.06.2009 včetně vypracování vyúčtování služeb za toto období a jeho zahrnutí do celkového
vyúčtování služeb za rok 2009. Účetní práce budou provedeny v rozsahu výše uvedené smlouvy.

3. Odměna za plnění předmětu dodatku smlouvy

Odměna za plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy byla stanovena na 46.668,- Kč (slovy
Čtyřicetšesttisicšestsetšedesátosm korun českých). K uvedené částce bude připočtena DPH v sazbě
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o dani z přidané hodnoty),
která bude platná ke dni zdanitelného plněni.

4. Doba plnění

Termínem zahájeni plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy je 10.12.2009. Účetní závěrka bude
předána společné se závěrkou roku 2009 nejpozději do 31.03.2010. Vyúčtování služeb bude předáno
společně s vyúčtováním služeb roku 2009 do 30.04.2010.



5. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uvedeným v či. 4. tohoto dodatku smlouvy. Jakékoliv změny nebo doplňky k tomuto
dodatku smlouvy mohou být učiněny jen písemnou formou a po vzájemné dohodě.

Tento dodatek smlouvy se pořizuje ve třech vyhotoveních, z nichž mandant obdrží jedno a
mandatář dvě vyhotovení.

V Praze dne 10.12.2009 V Praze dne 10.12.2009


