
?u/r*/zalL

Městslcí část Praha -§olní Chabry
se sídlem Hrusovanske ňm.25315, t-84 0o Praha 8 _ Dolní Chabry

**i*p*"e Miroslavem Malinou, starostou městské části

tČo:002:tzl+
(dále jen,, pronajímatel") na strarrě jedné

a

edeného dne, měsíce a roku uzar,řeli

fravni město Praha, svěřená sprava nemovitosti:

uzavřeli tuto

tb

*ť-

xÁrruxí surouvu
dle ustanovení zákona č. 116/199g §b.o ve znění pozdějších předpisů

L
Předmět smlouvy

pronajímatel prohlašuje, že mápravo hospodaření kdomu čp, 314 včetně objektu

gaúžeu domu rr";d;; Spořická 31_4142, ťg+ oo praha 8 _ Dolní Cirabry, umístěném

na pozemku p*". É.izg, k.ú. Dotní Chabry, ve kterém se nachazejí nebytcvé prostory

a ďálek pozemku i*i.-á. lzg o rrýměře tis rď,k.ú. Dolní Chabry- Nebýové prostory

o celkové yýměře 234 m?vpředmětném domě, pozemek parc, č, z_?9 : výměře 175

;;; ň;kt,g*áž"náležející k domu čp. 314 woří předmět nájmu dle této smlouvy a

pronajímatel je přenecnava do dočasniho užívání najemci za podmínek uvedených

v této smlouvě. Nebýové pro*tory, 
"uhrada 

a ga#ňjsou vyznačenY v Plánku, který

tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smiouvy,

Nájemce se touto smlouvou zavazlje, ža za podmínek touto sířilouvou ujednaných

bude předmět nájmu, uvedený v u9{é Í.l teto smlouvy užívat ke sjednanému účelu dle

této smlouvy u L *dočasne užívání pŤedmětu nájmu pronajímateli dále sjednaným

1.1

l-z

Na Pěšině, spol. s r. o.

f*at" 3"n,,nájemceo') na straně druhé



způsobem a ve sjednané \.ýši uhradí nájemné a náklady zaplnéní spojená s užíváním a

p'.ouor"- předmětu nájmu (viz. čl. rV. odst. 4.3.tďo smlouly). Nájem9e je oprávněn

pr.arrrct oii*,, vluziix případně rekolaudovat pro účely svého podnikání a potůití,
'k;rý* je" administrativa, vzděIávací a školící programy, prodej a příprava

potravinársbých produktů avyĚívat je pro týo účely,

Tyto úpravy nebo změny užívént budou řešeny na náklady nájemce a na zákJadé

pi*"*oeno souhlasu pronajímatele včetně administrativních úkonů_

po ukončení nájemní smlouvy budou veškeré zmény ve smyslu úěelu lůiválí vráceny

do původního stavu.

il.
účel nálmu

2.I

aaL-z-

I

3.1

3.L

Úěelem nájmu je pronájem nebytoqich
provoz kancelaří a pro provoz dle čl,

prostor v souladu s touto smlouvou - pro

1.2. tďo smlouvy a to dále za podmínek

stanovených touto smlouvou
Vl.užijeJi nájemce |r"ár"cn nájmu k jinému účelu, je to důvodem k odstoupení od

smlouly ze strany pánajímatele podle č1. m. odst. 3.3 bod b) této smlouvy,

ilI.
Doba trvání nájmu

Nájemní smlouva se uzavírá a nájem se sjednává na dobu neurčitou, počínaje dnem

a5.06.2a12
Smluvní vňahzaložený touto smlouvou lze ukončit:

a-

b.

c.

d.

písemnou dohodou smluwích stran,

qipovědí ze strany pronajímatele, a _to 
pouze

sŇouvě a v ustanovení § 9 odst, 2 zákota
pozdějších předpisů.
vlpovědí ze strany rrá3"1n"", a to pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 9

oárt. : zfkonač. 11611990 Sb., ve znértt pozdějších předpisů,

odstoupením od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou z důvodu podstatného

p"*s"iri této smloulry druhou smluvní stranou, pokud stťanao která tuto

smlouorr porušil& neprovede nápravu do 5 dnů ode dne, kdy obdržela

písemné upozornění, že smlowrr porušila s upozorněním, že tato strana od

pnerri tétosmloury odstoupí, nedojde-li k nápravě,

odstoupením od smlouvy ze strany pronajímateIe zdůvodu opakovaného

podstainého porušení tétó sdouvy druhou smluvní stranou. pro účely této

.*to.rrry se opakovanym porušením této smlouvy rozumí druhé porušení této

smlouory. při tomto d.urra* porušení smlouvy není pronajímatel povinen již

zasí|atpísemné upozornění .'re smyslu ustanovení č1. m bodu 3, 2 písm, d)

této smlouvy,
.t, pripudo, že nedojde k porušení podmínek této smlouvy ze strany nájemce,

:ui :" uvedeno v}še v odst. a. _ e., Ize tuto smlouvu ukončit písemnou

v_ipovědí ze strany pronajímatele a to pouze s výpovědní lhůtou 3 měsíců od

jejího doručení

z důvodů uvedených vtéto
ě. tt6ll990 Sb., ve znění

t

e.



g. písemnou výpovědí ze strany nájemce s výpovědní lhůtou 3 měsíce od jejího

doručení

V}povědní lhůta poěíná béžet od prvního dne následujícího měsíce po doruěení

vYpovědi na adresu uvedenou v zéú{aví této smlouvy. V případě nepřevzetí je zásilka
pbvazovana za doručenou 15. dnem po oznámení o uložení písemnosti veřejnou

vyhlaškou na uřední desce MČ Praha - Dolní -Chabry (ustanovení § 25 odst. 2 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve méru pozdějších předpisů )

Za poďsátt:ré porušení smlouvy smluvní strany považují:

a. prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo služeb déle než jeden měsíc,

b. iude-li nájemce užívatpředmětné nemovitosti v rozporu s touto smlouvou,

c. stane-li se předmět smlouvy nezpůsobiiý ke smluvenému uŽÍvémí bez

zavinéni nájemce,
d. poruší-li pronajímatel híubýrm způsobem své povinnosti dle ustanovení § 5,

odst. 1) zákonaě. |1611990 Sb. v jeho platrrém znérlt,

Iv.
Nájemné

Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli nájemné zatůívá.rn celého Předmětu nájmu

1r"-rrysi Kč 26.000,- (slovy Dvacetšesttisic korun českých) měsíČně. Toto nájemné se

nájemce zavazvje hradit v měsíčních platbách ve l}ši Kč 26.000,- a to vŽdY kaŽdý

měsíc k dafu jak uvedeno níže.

Ceiková rlýše nájemného dle bodu 4.1 této smlouvy bude kaŽdoroČně zvyŠována o

oficiálně pii^*o,, míru inflace ,, ČR vyhlášenou ČSÚ za předcházející roční období

a záHaď€m pro výpočet úplaty bude částka placení v předchozím kalendařním roce.
pronajímatei je Ópravněn upravovat nájemné způsobem uvedeným v tomto bodě

smlouvy počíňaje 1.t.zotz. yžďy k termínu ukončení každého patého roku najmu má

pronajímatel pravo upravit výši nájemného dle aktuálních obecných a obvyklých

sazeďnajemného pro Óbdobrre prostory ve shodné lokalitě platných v daném období.

Nájemce je povinen vedle smluveného nájemného hradit vŽdy kaŽdý měsíc k datu jak

,rrród"rro ruie záLohy na úhradu zarrákJady spojené s užíváním předmětu nájmu a jeho

provozem, kíeqimi jsou platby za vodné a stoěné, (dále jen " plnění ") ve qiši Kč
i.soo,_- měsíčně (slovy: Jedentisícpětset korun česhých). Ostatní náklady za shlŽby a

"rr".gi", 
kteými jsou náklady na plyn, elektrickou energii, odvoz odpadu, telefonní

pripÓ;eni se nájemce zavazujehradit přímo dodavatelům těchto služeb.

pronajímatel souhlasí s převodem odběru elekhické energie, plynu, odvozu odPadu a

připojených telefonních linek na nájemce po dobu trvaí]Í smlouvy.

v.
Platba nájemného a služeb

úhrada za nájem a záIohy na plnění dle č1. IV. této smlouvy jsou splatré za Pwní
účtované období, tj. od 05.06. 2012 do 30.06. 2012 v poměrné částce KČ 22.9|7,,-

5.1



\)

5.3

k datu převzetí předmětu nájmu a dále v častce ve výši Kč z7,5a0,- aejpozději vždy

do každého 25. d*" ú".rd6roího *c.i"" 
"u"měsíc 

následující a to na běžný účď

nájemce, vedený - b"rň- aS, 
"-. 

p.-u--g, r.7. gozt-200a704349 kód bank' 0800'

Po skončeni nájemního vztahu se nájemce zavazuje doplatit případné nedoplatky,
't 

"Jtv " 
*""**losti s jeho ěinností vmikly,

7áobovéplatbyÍlaplněnípronajímatellrub!žně,-{lefakturacejednotlivých
dodavatel{ yyt}ěfuje podnájemci u.ro,,r*á"? *ru,"e"y*i náklady těchto plnění,

Případný přeplatek Uuee Úac"" "a:**,i " nfintd* nedoplatek bude nájemcem

ubrazen prona;imalri u ouoo pxpxě"r,-á" ]s a;,r oá t*ou3t,o vytičtování, tzn, od

doručení vyúčtování nájemci,

Nájemce složí při pod!|sl te1 ryrouw 
o nájmu ve prospěch pronajímatele íinanční

čfutku ve qiši Kč'r;.mó,_ jako k"""i 
"u "j*t** "ujišť,oí 

spiatné úplaty za nájem,

úhrad za plnění spojená s podnájmem ;"b" úháy jiných závazktl (např, náhrady škod

způsobených stróu ,rď3"*". ry p}*a*e* "ej*"l 
Tato částka bude nájemci

wúčtována včetně vytrčtování úhr*d,;; ;Ř; ,p":"* s nájmem a zůstatek vrácen

;ffi;J.dnoho (1) áě,í," po skončení nájmu,

vI.
Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímateljepovinenpředat,př9dmětnájmu.kedniúčinnostitétosmlouvy,ato
kompletně vyklizenem ,t** t yj*u 

"*oÉrrosti 
ponechání kancelařského nábytku

v podkroví). př""rj;ř"J*ěfu:ui*:rvěetně jeho stavu, poětu pŤedaných klíčů atd,

n-iJ" p.ot"Í<olovan u, 
^luStoi 

příloze této smlouvy,

Pronajímateljepovinenzajistitřádnyanerušenýťkolnájemníchprávnájemcepo
celou dobu nájemního vztahu, u to 

""jrijrrui*t, "ly 
bylo možno dosáhnout jak ÚČelu

iJr" -J""*v, iut i účelu užívání předmětu smlouvy,

Pronajímatelnebojinajilpověřenáosobajsouoprárměnivstoupit,popředchozí
dohodě, do předmÉtu nájmu spolu , o*"ú,i opravněnou jednat jménem nájemce

v pracovních dnech v uexrych prooo^i"t, noJi"á,n nájemce, a to zejména ",a 
účelem

kontroly dodržování podmínekleto ."rio"ó, iJ"z i p..":§d údržby, nutných oprav

ěi prováděrri t *roř.i.úri.r.eno, ;;;;;d;*- a dalŠÍho vedenÍ' jestliŽe je toho

zapotřebí.

5.4

C

6.1.

} 6.3

6.2

Yfi.
Práva a povinnosti nájemce

7.1NájemcejepovinentŽívatprostoryaveškeqimajetekpronajímatelesřádnoupéčítak'
aby tento majetek ulr_"hpě:;ř"d.á1";,.4e*"i* óo poškozenim nad míru

obvyklého ó;á#. ro skonreii ú*":_, ngjel3e povinen vrátit předmět nájmu ve

stavuo vjakám je pievzal_přthie;í* ["t"ynJ*u opotřebení a úpravám, kteté

nrájemce prorr"ai ,riutu*t ri ,ri*r"ay ái" ,*, ,*ro.,",, ó prl"zeti a předaní nebytových

prostor bude sepsan protokol,



1)

7.3

Nájemcejepovinenhraditnákladyspojenésobvyklýmudržovánímaopťavaml
pronajatých p.or,o. ólaour,e b"d" ,iáj-Ň hradij. :ť*, spojené s obvyklým

udržo*ánim u případný ch zaíizet;., k1"á u"oo" součastí nájmu, která budou sloužit

výluěně poťebám nájemce,

Nájemce je povinen bez zbyeěného o{kladu ozrrrámit pronajímateli po§eby provedení

opíav nad rátnec úáú';Ň uv;dených v předchozím odstavci a poskýnout mu

"l"Uyt"o" 
součinnost k jejich provedení,

Náiemcejepovinenzajistituplťlvšechnypovinnostivyplývajícízezákonných
piecpist a čsN ";il;i BoZp u po 

"e" 
r,""t*1 a revizí teÁ, zaraení a protipožární

techniky. Revize zňzerttje nájemce ;;;il provádět v termínech aanýctr čsN a

kopie piedávat pronajímateli,

Nájemce je povinen umofuit přístup zamě§tnalcl.lm

;řác"í sp"cifitovaoeno v č1, Vi, bodu ó,3 této smlouvy,

pronajímatel neodpovid ázazttáttl, poškození či jinou škodu na věcech a teclmických

zaiizentchnájemce umístěných , n.ryaiúl"1 prostoéch, Nájemce je povinen tyto

věci atechnická zaŤízenipojistit ou r*j iáad, s čímž pronajímatel souhlasí,

Nájemce odpovídá za škody, ktere by pronajímateli vznikly v souvislosti s užíváním

oředměfu nájmu, zaviněním zumxt,anJt na.iá," nebo třetich osob, které se v těchto

nrostorachzdržujísjehosouhlasem.Nájemcesezavaaajesjednatpro§rtoúčely
'pojištění odpovědnosti za škody,

Nájemcejepovinenposk9nčef13*.,uvéstpronajltéprostorydopůvodnítrostavu
s přihlédnutí* k difr*& ktere najómJe p."rár3_",r*i,i naklady dle této smlouvy,

a které bude vhodné ponechat. o pi*-úJ a převzetí předmětu nájmu sepíší obě

smluvní strany předávací protokol,

,;ll1"

V případě prodlení nájemce s nla9elril nájemného neu9.rrnraa (zálohy a doplatky) za

plnění (náklady 
"" 

Jr.iuy --*:".sr.l ,i "*i"*i 
*t,*y dohodly urok z prodlení ve výši

a,í vo z dtužné wŇ"Á-x**{áP:č.il;i"áá dea piodlení. Tím není dotčen

;;;***ímatele na náhradu vzniklé škody,

Nevyklidí_li nájemce předmět nájmu ke dni skoněení nájmu, zavaanje 1e 
zarlatit

pronajímate tizuxiiá*["Ě"o-r- 1"" r,"ar",,r "eole 
častk}odpovídající pruměmému

dennímu běfuómu;íe;il; i smluvní pokutu ve qýši 300,_ Kč / den,

7.4

pronajímalele pro výkon
7.5
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9.1

Ix.
Podnájem

Najemce je opravněn dat předmět 1ájmu 
Oo_ ryo$1jmu 

třetí osobě na zákJaďé

písemného ,o,rtl*., pr"""ir^1"1. y iřtie 14 dní před vznikem takové skutečnosti,

úeet vyuziti u p.oroo"ovŇ předmět} ;;j*" dle. t|to,s1louw musí b;ýt v takovém

případě zachověn";;;í"ky,Á ."rro"ól" po"i*u dodržovat i tato ťetí osoba,

x.
Stavební úpravy, rekonstrukce, adaptace

10.1 stavební úprary, rekonstrukce a adaptace n9smí nájemce provádět bez předchozího

písemného ,oúiur, pronajimaál;, í|ň" úqrav, Ě".e 
"á;emce 

provede na vlastní

náklady 
"u 

ooJ"." "ústc"i 
své činnostr, které jsou vymezeny takto:

a. oprava fasády objektů včetně malby

b. úprava podlÁ - Ómyvatelné nodlalr1 v přízemí

c. tprÁl,Ňady pro venkovní využití (posezení)

d. úpravabetonoqichpovrchůve dvoře

xI.

11.1Nájemceprohlašuje,žejemustavpronajuý."\prostordobřeznámatytodonájmu
přebírá ve stavu, ve kterém ," "iirá.:i 

il ilr" ůčinnosti této smlouvy, o převzetí a

předání př"d*;t* nájmu sepíší obě 
"smtuvní 

strany předávací protokol, kteť je

pfitot o,, č. 3 této smlouvy,

xII.
závéreéná ustanovení

12.1 Tato smlouva, jakož i smlulT ú vďahy touto smlouvou neupravené, se řídí

ustanoveními zěkona é. 40ll96i Sb., v pt*re* znét,tt a ustanoveními zákona Č,

116i 1990 Sb., v platném znér'l,,

t2.2Zmétlasmluvníchpodmínek,'dohodnut,ýchtoytosmlouvou,mtňe§itprovedena
porrze formou písemného.a"ouiú k á smlouvě, Jakákoliv ústní ujednání bez

iir"*rrerro Ooautr," této smlouvy jsou právně neúčinná,

1z.3 Smluvní sttany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podPisem PŤeČetlY, jejímu

obsahu porozuměly, vyslovují ,,,i* u""oyt"aany sou1,lu, i ž" txo smlouva odpovídá

jejich piavé a svobodné vůli,

12.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu rretjrLavírqí v tísni aŇ zajednostranně

nernýhodných podmínek,

e

t



12.5

12.6

|2.7

Autentičnost této smlouvy, kterou smluvní §traťry uzavírají svobodně aváňné, utčitě a

srozumitelně, potvťzujiódu uvedené smluvní strany vlastnonrčními podpisy,

Smluvní Strany se dohodly, že tzto smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem

podpisu oběma smluvními súanami s tim, že roáodující bude datum podpisu poslední

smluvní stfany.

§ouhias s uzavŤením této smlouvy byl dán usnesením rady Městské časti praha Dolni

Chabry, ze óne 4.6.2012 usnesení č,364l12lRNIC,

&

V Praze Dolních Chabrech dne: """{"("",#"(k"",

Přflohv:

Č. 1. plánek pronajímaných pra§toť

é. Z. předávaeipratokol

&

ffi
Rffiž


