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Smlouva o nájmu

Pronajimatel: Materská škola Beranov, príspevková organizace
se sídlem: Kobyliská 1201/3, Praha 8 - Dolní Chabry, 184 00
zastoupená reditelkou: Mgr. Miroslavou Vašíckovou
lC: 06072283

Bankovní spojeni: 4966353339/0800
dále jen ,,pronajimatel"

a

Nájemce: DreamFit junior z.s.
se sídlem: Nad Báni 2496/5, Praha 8 - Liben, 180 00
zastoupený lektorem: jakubem Zvelebilem
lC: 08661782

dále jen Hnájemce"

/pronajimatel a nájemce jsou dále též spolecne oznacováni jako ,,smluvní strany" nebo
jednotlive jako ,,smluvní strana"/ uzavreli dle zákona 89/2012 Sb., obcanský zákoník, niže
uvedeného dne, mesíce a roku tuto

Smlouvu o podnájmu nebytového prostoru - ucebny

Vlastnictví predmetu nájmu

Vlastník: Obec hl. m. Praha, svereno do správy Mestské cásti Praha 8 - Dolní
Chabry, je vlastníkem niže uvedeného majetku Cp.: 1201/3, Dolní Chabry, na adrese:
Kobyliská 1201/3, Praha 8 - Dolní Chabry. Tento majetek je na základe Smlouvy o výpujcce
predán k hospodarení pronajImateli.

pronajimatel - statutární orgán Materské školy je oprávnen na základe CI. Ill.
/Doplnková cinnost/ Zrizovací listiny uzavírat na dobu nejvýše jednoho školního roku tzv.
,,Podnájem nebytových prostor". Vybrané nájemné se stává soucásti hospodareni školy.

Pro úcely této smlouvy se konstatuje, že pronajimatel má právo hospodareni
k nemovitosti Cp. 1201 v kat. území Dolní Chabry, obec Praha 8, ulice Kobyliská 1201/3, to je
k budove materské školy.



.

Predmet nájmu

Pronajimatel touto smlouvou prenechává do nájmu a nájemce touto smlouvou
do nájmu prijímá: prostory - místnosti urcené pro kroužky v níže uvedených casových

úsecích za dále stanovených podmínek.

Na základe této smlouvy je nájemce oprávnen užívat predmet nájmu - ucebnu
pro kroužky vždy v pondelí 15.15 - 16.00 hodin. Nájemce se seznámil se stavem predmetu

nájmu a v tomto stavu jej prebírá.

III.

Úcel nájmu

pronajimatel pronajímá prostory uvedené v CI, Il. této smlouvy za úcelem výuky
pohybového kroužku. Nájemce je oprávnen predmet nájmu užívat pouze na výuku
Pohybového kroužku pro deti. Nájemce se zavazuje, že bude predmet nájmu užívat jen
k výše ujednanému úcelu. Po ukonceni trídu uklidí a uvede do puvodního stavu a zajisti

uzavrení oken v místnosti a zatažení venkovních žaluzií.

lV.

Doba trvání nájmu

Nájem se uzavírá na dobu urcitou od 19.9. 2022 do 23.1. 2023.

V.

Nájemné

Nájemce pronajimateli uhradí nájemné za l. pololeti ve výši 99,00 KC l vyucovací
hodinu. Celkové nájemné uhradí nájemce za období od 19.9. 2022 do 23.1.2023, tj. celkem

17 vyucovacích hodin v celkové výši 1. 683,- KC.

Nájemce uhradí Cástku 1. 683,- KC. v hotovosti nebo na úcet pronajimatele:
4966353339/0800 vedený u Ceské Sporitelny. Úhrada bude provedena do 30.9. 2022.



VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Spolu s užíváMm shora specifikované ucebny je nájemce oprávnen užívat i jeho
zázemí (WC).

Nájemce je dále oprávnen užívat vybavení v ucebne, pritom nese odpovednost
za eventuálni škody na tomto zarízeni a vybaveni a za eventuální škody na zdraví ci živote
jednotlivých osob, které se na základe nájemcova práva v pronajatém prostoru zdržují
a užÍvajÍ jej. Nájemce zajistí v tomto smeru potrebný dohled.

Každé poškození majetku pronajímatele je nájemce povinen pronajimateli
neprodlene oznámit a podle jeho pokynu zajistit nápravu.

Pri užíváni predmetu nájmu je nájemce povinen podrídit se školnímu rádu
pronajimatele a event. pokynum poverených pracovníku pronajImatele (školník, ucitelka).

Pro prípad, že nájemce bude závažným zpusobem porušovat své povinnosti založené
touto smlouvou, zavazuje se pronajimateli na základe jeho výzvy uhradit smluvní pokutu
ve výši 1.000,- KC za každé takové provineni. Úhrada bude zaplacena nejpozdeji do 1 mesíce
od dorucení výzvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouve nevylucuje nárok pronajimatele
vuci nájemci na náhradu vzniklé škody.

Nájemce je povinen dbát všech zvýšených hygienických a epidemiologických
opatrení, pokud budou z duvodu zhoršené epidemiologické situace v materské škole
stanoveny.

VIl.

Skonceni nájmu

Tato smlouva se sjednává na dobu urcitou, a to od 19.9.2022 do
23.1.2023.

Nájem skonci uplynutím ujednané doby nájmu.
Nájem mohou smluvní strany ukoncit též dohodou.
Smluvní strana muže nájem pred uplynutím ujednané doby nájmu vypovedet

z duvodu uvedených v cásti ctvrté, hlave íl., dílu 2, oddIlu 3, pododdnu 1 Obcanského
zákoníku.
Pokud jde o skonceni nájmu výpovedí, platí pro úcastníky smlouvy, že výpovední lhuta ciní 1
mesíc a pocíná bežet od prvého dne mesíce nás|edujÍcÍho po doruceni písemné výpovedi
druhé smluvní strane.

porušuje-li strana zvlášt závažným zpusobem své povinnosti, a tím pusobí znacnou
újmu druhé strane, má dotcená strana právo vypovedet nájem bez výpovední doby.
Ve výpovedi musí být uveden její duvod: výpoved, V niž není uveden její duvod, je neplatná.



VIII.

Záverecná ustanoveni

Souhlas rodicu - ,,Zmocnení", aby lektor (osoba jiného lC) za jejich díte prevzal

odpovednost po dobu trvání kroužku, lektorem a rodici podepsaný, je uložen v reditelne.
Práva a povinnosti smlwních stran v této smlouve výslovne neupravená se rídí

príslušnými ustanoveními zákona C.89/2012 Sb., Obcanský zákoník, v platném znení
a obecne závaznými predpisy.

Smluvní strany prohlašujI, že si tuto smlouvu pred jejím podpisem precetly, že byla
uzavrena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vule, urcite, vážne nikoliv
v tísni a za nápadne nevýhodných podmínek.

Veškeré zmeny a doplnky této smlouvy jsou platné pouze formou písemných
a ocIslovaných dodatku.

Tato smlouva je sepsána na základe pravdivých údaju, pravé a svobodné vule
úcastníku a úcastnici na dukaz této skutecnosti pripojuji své podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, každá ze stran obdrží po dvou
výtiscích.

V Praze dne: 16.9.2022

Materská škola BerantÉA
príspevková organizace

KONl5ká1201/3,184 00 Prdia Do|n|'Chably

(pronajimatel) (nájemce)
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Smlouva o nájmu

pronajimatel: Materská škola Beranov, príspevková organizace
se sídlem: Kobyliská 1201/3, Praha 8, 184 00
zastoupená reditelkou: Mgr. Miroslavou Vašickovou
lC: 06072283

Bankovní spojení: 4966353339/0800
dále jen ,,pronajimatel"

a

Nájemce: jitka Marková
lektorka pani: jitka Marková
trvalé bydlište: Hybešova 550/11, Praha 8 - Karlín
IC: 71681990

dále jen ,,nájemce"

/pronajhnate1 a nájemce jsou dále též spolecne oznacováni jako ,,smluvní strany" nebo
jednotlive jako ,,smLuvnÍ strana°'/ uzavreli dle zákona 89/2012 Sb., Obcanský zákoník, niže
uvedeného dne, mesíce a roku tuto

Smlouvu o podnájmu nebytového prostoru - ucebny

0

Vlastnictví predmetu nájmu

Vlastník: Obec hl. m. Praha, svereno do správy Mestské cásti Praha 8 - Dolní
Chabry, je vlastníkem níže uvedeného majetku Cp.: 1201/3, Dolní Chabry, na adrese:
Kobyliská 1201/3, Praha 8 Dolní Chabry. Tento majetek je na základe Smlouvy o výpujcce
predán k hospodareni pronajImateli.

Pronajimatel - statutární orgán Materské školy je oprávnen na základe CI. |||.

/Doplnková cinnost/ Zrizovací listiny uzavírat na dobu nejvýše jednoho školního roku tzv.
,,podnájem nebytových prostor". Vybrané nájemné se stává soucásti hospodareni školy.

Pro úcely této smlouvy se konstatuje, že pronajimatel má právo hospodareni
k nemovitosti Cp. 1201 v kat. území Dolní Chabry, obec Praha 8, ulice Kobyliská 1201/3, to je
k budove materské školy.



ll.

Predmet nájmu

Pronajimatel touto smlouvou prenechává do nájmu a nájemce touto smlouvou
do nájmu prijímá: prostory - místnosti urcené pro kroužky v niže uvedených casových
úsecích za dále stanovených podmínek.

Na základe této smlouvy je nájemce oprávnen užívat predmet nájmu - ucebnu pro
kroužky vždy v úterý 14.35 - 16.00 hodin. Nájemce se seznámil se stavem predmetu nájmu
a v tomto stavu jej prebírá.

III.

Úcel nájmu

Pronajímatel pronajímá prostory uvedené v CI. ||. této smlouvy za úcelem hudebního
kroužku. Nájemce je oprávnen predmet nájmu užívat pouze na hudební kroužek. Nájemce se
zavazuje, že bude predmet nájmu užívat jen k výše ujednanému úcelu. Po ukoncení prostor
uklidí a uvede do puvodního stavu, zajisti uzavreni oken v místnosti a zataženi žaluzii.

lV.

Doba trvání nájmu

Nájem se uzavírá na dobu urcitou od 4.10.2022 do 31.1.2023

V.

Nájemné

Nájemce pronajimateli uhradí nájemné za 1. pololeti ve výši 99,00 KC l vyucovací
hodinu. Celkové nájemné uhradí nájemce za období od 4.10.2022 do 31.1.2023, tj. celkem
34 vyucovacích hodin v celkové výši 3. 366,- kc. Nájemce uhradí nájemné v hotovosti nebo
na úcet pronajímatele: 4966353339/0800 vedený u Ceské Sporitelny. Úhrada bude provedena
nejpozdeji do 31.10.2022.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Spolu s užívánhn shora specifikované ucebny je nájemce oprávnen užívat i jeho
zázemí (WC).

Nájemce je dále oprávnen užívat vybaveni v ucebne, pritom nese odpovednost
za eventuálni Škody na tomto zarízeni a vybaveni a za eventuálni škody na zdraví Ci živote



jednotlivých osob, které se na základe nájemcova práva v pronajatém prostoru zdržuji
a užÍvajÍ jej. Nájemce zajisti v tomto smeru potrebný dohled.

Každé poškozeni majetku pronajímatele je nájemce povinen pronajimateli
neprodlene oznámit a podle jeho pokynu zajistit nápravu.

Pri užíváni predmetu nájmu je nájemce povinen podrídit se školnímu rádu
pronajimatele a event. pokynum poverených pracovníku pronajimatele (Školník, ucitelka).

PrO prípad, že nájemce bude závažným zpusobem porušovat své povinnosti
založené touto smlouvou, zavazuje se pronajimateli na základe jeho výzvy uhradit smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kc za každé takové provineni. Úhrada bude zaplacena nejpozdeji do 1

mesíce od doruceni výzvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouve nevylucuje nárok
pronajimatele vuci nájemci na náhradu vzniklé škody.

Nájemce je povinen dbát zvýšených hygienických a epidemiologických opatreni
stanovených v materské škole.

VIl.

Skonceni nájmu

Tato smlouva se sjednává na dobu urcitou, a to od 4.10.2022 do
31.1.2023.

Nájem skoncí uplynutím ujednané doby nájmu.
Nájem mohou smluvní strany ukoncit též dohodou.
Smluvní strana muže nájem pred Up|ynutim ujednané doby nájmu vypovedet

z duvodu uvedených v cásti ctvrté, hlave ll., dílu 2, oddílu 3, pododdilu 1 Obcanského
zákoníku.
Pokud jde o skonceni nájmu výpovedi, pIati pro úcastníky smlouvy, že výpovední lhuta ciní 1
mesíc a pocíná bežet od prvého dne mesíce nás|edujÍcÍho po doruceni písemné výpovedi
druhé smluvní strane.

Porušuje-li strana zvlášt závažným zpusobem své povinnosti, a tím pusobí znacnou
újmu druhé strane, má dotcená strana právo vypovedet nájem bez výpovední doby.
Ve výpovedi musí být uveden její duvod: výpoved, v niž není uveden její duvod, je neplatná.

VIII.

Záverecná ustanoveni

Souhlas rodicu - ,,Zmocneni", aby lektor (osoba jiného lC) za jejich díte prevzal

odpovednost po dobu trvání kroužku, lektorem a rodici podepsaný, je uložen v reditelne.
Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouve výslovne neupravená se rídí

príslušnými ustanoveními zákona C.89/2012 Sb., Obcanský zákoník, v platném znení
a obecne závaznými predpisy.

Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu pred jejím podpisem precetly, že byla
uzavrena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vule, urcite, vážne nikoliv
v tisni a za nápadne nevýhodných podmínek.



Veškeré zmeny a doplnky této smlouvy jsou platné pouze formou písemných
a ocíslovaných dodatku.

Tato smlouva je sepsána na základe pravdivých údaju, pravé a svobodné vule
úcastníku a úcastníci na dukaz této skutecnosti pripojuji své podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá ze stran obdrží po dvou
výtiscích.

V Praze dne 4.10.2022

Materskáškola Berana
príspevková organizace

1201 '3, 184 00 Praha-

(pronajimatel) (nájemce)
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Smlouva o nájmu

pronajimatel: Materská škola Beranov, príspevková organizace
se sídlem: Kobyliská 1201/3, Praha 8, 184 00
zastoupená reditelkou: Mgr. Miroslavou Vašickovou
IC: 06072283

Bankovní spojení: 4966353339/0800

dále jen »pronajimate|"

a

Nájemce: Be. lva Vodicková
lektorka paní: Be. Iva Vodicková
trvalé bydlište: Poštova 1200/1, Praha 8 - Dolní Chabry, 184 00
lC: 06489028

dále jen ,,nájemce"

/pronajhnate1 a nájemce jsou dále též spolecne oznacováni jako ,,smluvní strany" nebo
jednotlive jako ,,smluvní strana"/ uzavreli dle zákona 89/2012 Sb., obcanský zákoník, niže
uvedeného dne, mesíce a roku tuto

Smlouvu o podnájmu nebytového prostoru - ucebny

l.

Vlastnictví predmetu nájmu

vlastník: Obec hl. m. Praha, svereno do správy Mestské cásti Praha 8 - Dolní
Chabry, je vlastníkem níže uvedeného majetku Cp.: 1201/3, Dolní Chabry, na adrese:
Kobyliská 1201/3, Praha 8 Dolní Chabry. Tento majetek je na základe Smlouvy o výpujcce
predán k hospodareni pronajImateli.

pronajimatel - statutární orgán Materské školy je oprávnen na základe CI. Ill.

/Doplnková cinnost/ Zrizovací listiny uzavírat na dobu nejvýše jednoho školního roku tzv.
,,Podnájem nebytových prostor". Vybrané nájemné se stává soucásti hospodareni školy.

Pro úcely této smlouvy se konstatuje, že pronajimatel má právo hospodareni
k nemovitosti Cp. 1201 v kat. území Dolní Chabry, obec Praha 8, ulice Kobyliská 1201/3, to je
k budove materské školy.



íl.

Predmet nájmu

Pronajímatel touto smlouvou prenechává do nájmu a nájemce touto smlouvou
do nájmu prijímá: prostory - místnosti urcené pro kroužky v níže uvedených casových
úsecích za dále stanovených podmínek.

Na základe této smlouvy je nájemce oprávnen užívat predmet nájmu - ucebnu pro
kroužky vždy ve ctvrtek 15.00 - 16.45 hodin. Nájemce se seznámil se stavem predmetu
nájmu a v tomto stavu jej prebírá.

Ill.

Úcel nájmu

Pronajimatel pronajímá prostory uvedené v CI. ll. této smlouvy za úcelem kroužku
anglictiny. Nájemce je oprávnen predmet nájmu užívat pouze na kroužek anglictiny.
Nájemce se zavazuje, že bude predmet nájmu užívat jen k výše ujednanému úcelu.
Po ukonceni prostor uklidí a uvede do puvodního stavu, zajisti uzavreni oken v místnosti
a zataženi žalwií.

lV.

Doba trvání nájmu

Nájem se uzavírá na dobu urcitou od 13.10.2022 do 16.2.2023

V.

Nájemné

Nájemce pronajimateli uhradí nájemné za 1. pdoleti ve výši 99,00 KC l vyucovací
hodinu. Celkové nájemné uhradí nájemce za období od 13.10. 2022 do 16.2.2023, tj. celkem
34 vyucovacích hodin v celkové výši 3366,- kc. Nájemce uhradí nájemné v hotovosti nebo
na úcet pronajimatele: 4966353339/0800 vedený u Ceské Sporitelny. Úhrada bude provedena

nejpozdeji do 31.10.2022.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

Spolu s užívánhn shora specifikované ucebny je nájemce oprávnen užívat i jeho

zázemí (WC).
Nájemce je dále oprávnen užívat vybaveni v ucebne, pritom nese odpovednost

za eventuálni škody na tomto zarizenI a vybaveni a za eventuálni škody na zdraví ci živote



jednotlivých osob, které se na základe nájemcova práva v pronajatém prostoru zdržuji
a uživaji jej. Nájemce zajisti v tomto smeru potrebný dohled.

Každé poškozeni majetku pronajímatele je nájemce povinen pronajimateli
neprodlene oznámit a podle jeho pokynu zajistit nápravu.

Pri užíváni predmetu nájmu je nájemce povinen podrídit se školnímu rádu
pronajimatele a event. pokynum poverených pracovníku pronajimatele (školník, ucitelka).

Pro prípad, že nájemce bude závažným zpusobem porušovat své povinnosti
založené touto smlouvou, zavazuje se pronajimateli na základe jeho výzvy uhradit smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kc za každé takové provineni. Úhrada bude zaplacena nejpozdeji do 1

mesíce od dorucení výzvy. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouve nevylucuje nárok
pronajimatele vuci nájemci na náhradu vzniklé škody.

Nájemce je povinen dbát zvýšených hygienických a epidemiologických opatreni
stanovených v materské škole.

VII.

Skonceni nájmu

Tato smlouva se sjednává na dobu urcitou, a to od 13.10.2022 do
16.2.2023.

Nájem skoncí uplynutím ujednané doby nájmu.
Nájem mohou smluvní strany ukoncit též dohodou.
Smluvní strana muže nájem pred uplynutím ujednané doby nájmu vypovedet

z duvodu uvedených v cásti ctvrté, hlave ll., dílu 2, oddilu 3, pododdílu 1 Obcanského
zákoníku.
Pokud jde o skoncení nájmu výpovedi, pIati pro úcastníky smlouvy, že výpovední lhuta ciní 1
mesíc a pocíná bežet od prvého dne mesíce následujiciho po doruceni písemné výpovedi
druhé smluvní strane.

Porušuje-li strana zvlášt závažným zpusobem své povinnosti, a tím pusobí znacnou
Újmu druhé strane, má dotcená strana právo vypovedet nájem bez výpovední doby.
Ve výpovedi musí být uveden její duvod: výpoved', v niž není uveden její duvod, je neplatná.

VIII.

Záverecná ustanoveni

Souhlas rodicu - ,,Zmocneni", aby lektor (osoba jiného lC) za jejich díte prevzal
odpovednost po dobu trvání kroužku, lektorem a rodici podepsaný, je uložen v reditelne.

Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouve výslovne neupravená se rídí
príslušnými ustanoveními zákona C.89/2012 Sb., obcanský zákoník, v platném znení
a obecne závaznými predpisy.

Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu pred jejím podpisem precetly, že byla
uzavrena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vule, urcite, vážne nikoliv
v tisni a za nápadne nevýhodných podmínek.



Veškeré zmeny a doplnky této smlouvy jsou platné pouze formou písemných
a ocIslovaných dodatku.

Tato smlouva je sepsána na základe pravdivých údaju, pravé a svobodné vule
úcastníku a úcastnici na dukaz této skutecnosti pripojuji své podpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každá ze stran obdrží po dvou
výtiscích.

V Praze dne 13.10.2022

Materská škola Berana
príspevková organizace

KotM|ská 120lá, 184 00 Píaha- Ddn|'ChdjN
iC: 060 n 2&3 .

(pronaj/matel) (nájemce)


