
Neveřejná příloha usnesení č. l38/l llRMČ
Rady Městské části Praha*Doln{ Chabry
ze dne 30.5.201l

§mlouva

PRoNAlÍuarBl:
se sidlem orgánů:
zastoupený:
ICO:
Bankovni spojení:

číslo ůčtu:

\-

\.ť

o nájmu nebytových prostorŮ
č. PN/ z3nafl

Městská část Praha - Dolri Chabry
Hrušovanské nám. 25315,184 00 Praha 84 - Dolní Chabry,
p.Miroslavem Malinou, §tarostou tvtČ Praha - Dolni Chabry,
0a23L274,
Česká spořitelna, a. §., Praha l,
pobočka v Praze 8- Kobylisy
90?1-20aa7a4349/0800

(dále jen,opxrnajímatel'')

NÁreucp:
se sídlem orgánů:
ICO:
Bankovní spojení:
číslo tičtu:

(dále jen,,nájemce")o

uzavíraJí tuto smlouvu o nájmu nebytových prostorů:

I.

tvtČ pratra - oolni Chabry je ve smyslu ustanovení § 1 ákona ČNR e. tzzlt991 sb. a § 19 ákona č. 13 t/2000 Sb.
ve znění pozdějŠich předpisŮ vlastnlkem nemovitosti na adrese §pořieká 400/34, Praha - Dolní Chabry a část této
nemovitosti pronajímá
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il.

1. Na základě této smlouvy a ve smyslu ust. § 3 odstavec 3 ákona ě. 11611990 Sb., o nájmu a porltrájmu nebytoqých
pro§tor, ve znění pozdějších předpisů, předává pronajírnatel nájemci do úplatného nájmu násleďující nebytové
pro§tory v přízemí administrativní části objektu dle člránku I. této smlouvy:

1 kancelářovýměře 8t,6ď, 1 kancelářo výměře 11,6 #,
sociální zařfuerú o vrýměře lt,6#achodba o vfuěře 7,7 Ň .

2. Součtásť níjmu podle této smlouvy je dále přímé zprosťedkováni nebo zajištění:
a) dodávlry (odběru) elektrické energie do pronajatých prostorť1
b) dodávky (odběru) tepla,
c) dodávky (odběru) vody včetně stočného,
d) využití telefonní linky 233 544 568,233 544 563
e) odvoz odpadu.

3. Předmětem nájmu není níizenl kanceláře.

m.

l. Nájempodle této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou.

2. Nájemce bude hradit všechny náklady spojené s provozem pronajatých prostorů a bude odsřaňovat běžré
drobné závaúy.

3. Bez soublasu pronajírratele nehe v pronaja!ých prostorech provádětjakékoliv stavební činnosti nebo úpravy
podléhajíci,,ohlášení" nebo,,povolení" ve smyslu stavebniho zfuona, v platrrém zrění.

4. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oaámit pronajímateli pořebu oprav, kíeré má pronajímatel provést,
a umožnit provedení těchto oprav, jinak odpovíd,á za škodu, která by nesplněním této povinnosti vznikla.

5. Na základě této srrrlouvy je nájemce oprávněn bez dalšího umístit vhodným způsobem na průčelí domu nebo u
hiavního vchodu objektu návěští s omačením firmy a podobqým způsobem též omaěit dveřní prostory užívaných
prostorů.

6. Fronajlmatel je povinen odevzdat nebytové prostory nájemci ve stavu způsobilém ke smluvnímu užívání, v úomto
stavujej saftn nákladem udržovat a zabezpečovat řédné plnění služeb, jejichž plnění je s uáváním nebytových
prostoru spojeno.
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Iv.

1. Na ákladě této smlouvy byly vájemně dohodnuty ríhrady nájemného z nebytových prostorů . Roční nájemné
ve výši 900,- Kč/m2 uávací plochy ť. 101250 ,-Kč l ||2,5 m2 )

tj. čtvítlet rě 25.312,50- Kč za pronójem + 5.700,- Kč na zólohy a paušúly za energie c odvoz odpad,u = celkem
31012,50 KUětvrtld, tato ětistka bude hruzena ětv4lďně vždv ďo 15. dnqprvého měsí99 ětvrtlefr nq ěBIo ú&a
902 1-200Q701j$/a8a0. VS: 615

Celková čtvrtletní platba včetně DPH činí 31.012,50 Kě. Smluvní pokuta je stanovena 1To z dlufulé částky zakažďý
den prodlení

2. Obě §Eany §e dohodly na valorizaci nájmu, ktení bude uskutečněna vždy k 1.1, následujícího roku, ve kterém
bude vyhlášena česlaým statisticlcým {rřadem inflace, vyšší než 1 %.

3.Nájemce se současně r.avazvje, že uhradí pronajímateli ná,klady spojené s dodávkou a odběrem tnpla a teplé vody,
vodného a stočného, elektrické energie, odvozu odpadu s rlhradou nájemného čffrtletně ve výši 5.700 ,- Kč:

- teplo 3000,- Kč ( podle podlahové plochy - čtvrtletní paušál )
- vodné a stočné 500,- Kč ( čfwtlefií aloha)
- odvozodpadu 200,- Kč (čtvrtletúpaušál)
- elekřina 2000,-Kč (čtvrtletní áloha )

c e l k e m (čfirtletně) 5.700,- Kč

4. Pokud by niájemce byl po dobu sjednaného nfimu omezen v rozsahu sjednaného užvr{ní ze strany pronajímatele
nebo z důvodu nesplnění jeho povinnosti podle této srrrlouvy, má nájemce nárok na poměrnou slevu z nájemného.

v.

l. Ke dni skončeni nájmu je nájemce povinen předat místnosti pronajímateli. Při předání bude přihlédnuto ke stupni
běžného opoťebení v době uživáni.

vI.

1. Nájemce se zavazttje, že bude uávat nebytové prostory k dohodnutému účelq a to 4ůsobem, který tomuto účelu
odpovídá, a že bude provádět úhradu podle aění této smlouvy,

2, Obě srnluvní strany shodně konstatuji, že pos@uté nebytové prostory jsou schopné samostatného užívání a
provozu bez kolize s celkovým provozem objektu.
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5.

Nájmce je oprávněn užívané nebytové prostory vybavit vlastnimi bezpečaostními zámky nebo jiným
bezpďnosaúm zŇrzenjm.

Najemce je opravněn in§talovat venkormí zvonek.

Výpovědní lhůa v pŤípadech neplnění této smlouvy je 3 měsíční azačlnáběžet od l. dne následujícího
kalendáfuiho měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

vIL

1 . Pronajímatel odpovídá nájemci za škody, jej ic}rž právní původ by vyplýval z povahy objektu jako celkr nebo z
jeho provozu

2, Pronajímatel neodpovídá za škody, které nastanou v užívaných nebytových prostorech a které vyplývaji z Činnosti

nájemce nebo jeho provozu. Pronajímatel též neodpovídá za škody způsobené odcizením, árátou nebo poškozenírn,
které nastanou v uživaných nebytových prostorech, anebo za škody na věcech apředmětech vnesených nájemcem

nebo ťetími osobami. To samé platí i pro případ škod na zdraví a životu.

3. Nájemceodpovídápronajínatelizaškody,kterévaiknouzpovahyjehočinnostineboprovozu,atojakna
objektujako celku, tak v užívaných nebytových prostorech.

YIII.

1. Obě smluvní sřany tuto srrrlouvu vavkají svobodně a obsah této smlouvy je pro ně urči{ý a srozumitelný.

2. Yáahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí pfislušnými ustanoveními zákona č. l 1611990 Sb., o nájmu a
podnájmu nebytových prostor, a dalšími zvláštnimi pnávními předpisy rrpravujíclrni tuto problematiku (zejména

Občanslcým zákoníkem a pod,).

3. Tato smlouva se vyhotowje ve č§řech stejnopisech, znicbžkúásmluvní strana obdrži dvě vyhotoveni,

4. Případné zrrrěny či doptliky této smlouvy mohou být uzaťeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu oběma

\. srrrluvními stranami se stávají nedílnou součásť tóto smlorrw.

5, Tato smlouva nabývá tlčinnosti dne 1.10.201t

hF,

Za pronajímatele:

Miroslav Malina
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