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uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

město Praha, svěřená správa nemovitosti:
část Praha * Dolní Chabry

se sidlem Hrušovanské nám. 25315,1M 00 Praha 8 * Dolní Chabry
zastoupená Jaroslavou Plevovou, starostkau městské části
(dále ien,, pronaiimatel') na straně |edné

L7

uzar,řeli tuto

l§AJEMNI §MLoUvti
dle ustanoyení zákona č. 116/1990 §b., ve znění pozdějších předpisů

L
Předmět §mlourry

Pronajimatel prohlašuj e, že má právo hospodaření k domu čp. 25315 na adrese
Hrušovanské nám 25315, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, ve kterém se nacházejí
nebytové prostofy. Z těchto nebytoqých prostor níže uvedené nebytové prostory o
celkové qýměře 157 m'v předmětném domě přenechává pronajímatel do dočasného
uŽÍváni nájemci za podminek uvedených v teto smlouvě. Tyto nebytové prostory jsou
vyznaČeny v plánku, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.

Nájemce §e touto smlouvou zavazt$e, že za podmínek touto smlouvou ujednanlfch
bude nebytové prostory, uvedené v bodě 1.1 této smlouvy užívat ke sjednanému účelu
dle této smlouvy a za dočasné uživáni předmětných nemovitostí pronajímateli dále
sjednaným epůsobem a ve sjednané qiši platit nájemné.

Ií.
účel oál*u

2.T Účele* nájmu nebytorných prostor je provozování zdravotnické ordinace se
zaměřenim na gynekologii, porodnictvi a rehabilitaci, a to dále za podmínek
stanovených touto smlouvou.
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Yltrži_|e-li nájemce předmět nájmu kjinemu
smlour,y ze strany pro*aji*ateie p*die či. iti.

účelu" je ta důvodem k odstoupení
odst. 3.3 bod b} této smloul3.

/

m.
Doba trvání nájmu

Ná_ie;:xli smiouva se uzavirá a nájem se sjednává na
!.,1 .l,tJUy.

dcbu neurčitau, pcčínaie rlrrem

Smluvni vztah za}ožerrÝ touto s*rlouvau ize *k*i:čit.
&. písemnou dohodcu smluvních straĚ.
b. v_vpovědí ze strany pronajímatele. a to pouze z důvoclů uvedenÝch v této

snlouvě a y ustancveni § 9 odst. 2 zák<:na č. 11§.!1ý9* Sb.. ve znění
pazdějších předpisů,
v_vpovědí ze stíany nájemce, a to pouze z důvodů uvedených v ustanorieni § 9
odst. 3 zákona č. 1i6,1i99fi Sb,- l,e zněni pczdějších předpisů.
odstoupením od smlcuv1. kter+uk*iiv, smluvni stranou z důvodu podstatného
porušeni této smiouw druhorr smlur.ní stranou" pokud strana, která tuto
snrlour,u por*šila, neprovede náprar,tr do 5 dnů ode dne, kdy obdržeia
pisemné upozorněni, že smlouvu porušila s upozorněnim, že tato sirana od
plrrěr,ií této smlouvy odstoupí" nedojde-li k nápravě,
odstoupením od smlour.y ze strany pronajirrratele z důvodu opakovaného
podstatného porušeni této smiouvy druhou smluvní stranou. Pro účely této
smlour,y se opakovaný:n porušením této smlour,lr ronlmi druhé porušení tétc
snilouvy. Při tomta druhém porušení smlouvy není pronajímatel povinen již
zasl7at písemné upozornění ve smyslu ustanoveni čl. il bodu 3. 2 pism. ci)

této smlouvy,

Za podstatné porušeni smlouvy smluvní §trany považují

,

J.J

a,
h

c,

Áu-

prodlerri nájentce s úhradou nájem*éha rrebo sii:žeb déie rrež jeden irrěsic.
bude-li nájemce uživat přednrětné nemovitosti r. rozporu s touto §mlouvou,
stane-li se předmět smlouvy nezpůsobilý, ke smluvenému uživarri bez
zavinění iiájeir-rce,
poruši-ii pronajímatel hrubým způsobem své povinnosti die ustanov*ní § 5,

odst. 1) zákonač.1161199O Sb. v jeho platném z*ění

IY.
ájenirré

Nájemce se zavazuj* hradit prcnajimateli nájemri* za uživaní neb3.to-;_vch prastor
uvedených v č1. l iéto smlour.j,- l.e vÝši -Qa}*.-Kč za 1:nů prcnajaté pio+iýrak, tedy
i41,300,- stim, že toto nájemné se zavazuje hradit vměsičních splátkách ve výši
t l . 7? 5. -Kč i sio_r.1, j edenáotti sícsed msetsedmdesátpět korun českých).

Celková výše náiemného dle bodu 4.1 této smlouly bude každoročně zvyšcvána o
oficiálně přiznanou miru inťIace v ČR vyhlášenou ČSÚ ,a předcházejici ročni období
a základern pro r,ýpočet úplaty bude částka placeni v předchczirn kale*dář*i*r race.
Pronajímatel _ie o!,,rávněn uprayovat nájemrré způsobenr uvedeným v tomto bodě
smlcuv3 pcčinaje 1.1.2*i 1



+_) Nájernce je poviner. vedle smluveného nájernného hradit náklady spojené s obvyklým

užír,átrim a pťOvozem pronajatých p*uo, jako např, dcdávky elektrické energie,

telefbnrrí linky, vodné. stočné. odvoz p*"*er,o domovního odpadu a bioiogického

nrateriálu.

a}

b}

c}
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Platba nájemnélro a slrržeb

i\iájemné dle č1. 4.1 této smlouvy ie splatnó vždy clo kažtleho 5,dne v přislušnénr

kalendářnin měsíci piedem,

po skončeni najenrniho vzJahtl se nájerrrce zavazuje cloplatit případné tredopiatkv,

které b_v- v souviilosti s jeho činnosti vznikl_v,

}iájemce je povinen hradit praviclelné zálohy na náklacly spojene s obvyklÝ,m uživáriinr

(eiekrickou eoergii" piyn,ooane" stočné, oirro, odpadui, Konkrétně se jedná o tyt§

záiohy, jejichž rryri*rení3e přilohou č. 4 a je nedílnou součásti této snriouvy :

vodné a stočné
elektrická energie
dodávka tepla

5J

55

56

6i

Tako stanovené záiohy ná_iemce ulrradí zásadně př-edem, a to lrankovnttrr převodem,

vžd;_ do 5.dne kalendářního čtv*letí_za nejž je htaierro, a to í13, ůčet pronajínratele, č,ú"

902i-200070434ql0800 vedeny u C§, a s, Praha 8,"

Smluvni strany sjednávají. že záloha na i,čtvmieti bude stano\_lena odhadem a cialší

záiohy budtru §tanovsny na základě skutečné spotřebv za toto čtvrtletí, prorrajirnatel ie

o|,,u,*nen zvýšit výši zaloh dle skutečné spotřeby za předchozi čtvrtleti,

ý_lr_rčtováni zalaholrych plateb bude. prcrvedeno na za}iladě criečtu na instalovanÝch

rrrěřicích zaŤizenich a přepočtu pocte prislušných faktur od jednotiivýclr dodar;atelŮ

energii a s}užeb _ {vodne, stočné, dodávka teplé užitkové vody),

VL
Práva a povinnosti pr*najímatele

Pronajimatel je povinen předat předmět nájrirtr ke dni účinnosti této sn-rlouvy, a ti} ve

§ta\u, v jakénr se předmět rrájmu nac}rázi ke dni podpisu této srnlauvy, pr,evzetí

předmětu nájmu, vjetně jeho siav.r. počtir předanÝclr kličů atd. bude protokolován ve

zvláštní přrloze tétcl snrlouv1,,

prorra-iimatel je por.inen zajistit řádn} a nerušen\i výkon nájemnich práv naiemce po

celou dobu nájemniho vztJhu_ * ro ,"in,,éna tak. aby bvlo možtrc dos,áhrrout jak úĎelu

této smlouvv iak i ůčelu užíváni pŤedmětu smlouvy

o._4



Éi Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba j,::_:Tlněni vstoupit, po předchozi

dohodě"dapředmětunájmuspoirisosobouoprávněnouj.d:1,-11"T:nájemce
v pracovnich dnech v běznich provozních hodinách nájemce, a to zejména za účelenr

kontrolv dodržo...áni ffi-gti*ro *rio"-.r_u. jakaži trrováděni údržbY, nutn:ých oPrav

či provádění kcntrcii 
-elektrickeho, 

"oao;;d"irro 
a dalŠiho vedeni' jestliŽe je tohc

zapotřebí.

l.tr.
Práva a povinnosti nájemce

Nájerucejepor.iirenuží,iatpíostCIry-a'veškeryrnajetek,proirajímatelesřádnoupéčítak,
aby tenro majetek b,vl chráně: pi",i )iiri". i*č*rril ,eLc poškozením nad miru

obrryklélro cpctřebeni. po skončení najnu je nájeince pcvinen vrátit přednrěi nájrr,u l,e

Sta\-t}, v jakém j. p;;i. přihiédnutim t otvy-nemu crpotřebeni. o převzeti a předání

nebytowch prostor bude sepsán protckcl,

Nájemcejepovinenhraciitnákladyspojenés.obvyklýmudržovánímaopravami
prcnajatý*h proá- oucotnc b"d; ;iil;e hradit. nattudv spojená s obvykl1m

udržcváním rr připadný ch zaíizetí, *;;;t",*o" součástí nájmu, která b*dou sioužit

výlučně potřebámrráiemce,

Nájemce je por.irren bez zblte'lré}ra odkladu oznárnit prorrajinrateli potřeby proYedeli

oprav nad iámec údržbv a opíav on,*a.ni,"t, v předchozím odstavci a poskl,tnout tnu

n*"ayrno" s,lrrčinncst k jejieii proverlení,

Nájemceje-Povinenzajistitup1l1všechnypovinnosiir'yplýr.ajícízezikotných
předpisů a CSN ",otr# 

u,aZP u po ut. r.oáár a revizi tech. zařizení a prctipoŽáriii

techniky Revize ,urir"nije nájemce ;;;Á provádět v termínech daných CSN a

kcpie piedávat pronajimateli {Správě budov},

Nájemcejepovinenumožnitpřístupzaměstnancůmpronajímatelepror,}kon

"pia*+ri 
*p*.intoou*éha v č1, Ú bodě ó,,: tétc smlouw,

Pronajímatelneodpoviďázaúrátlt,poškozeníčijinouškodunavěcechná]emce
rimístěrijch v pronajatých prastcrá.r"řá;*"*e je pc,vineil tyto r:ěci pcjis-rit na svfi

rráklad.

Nájernceodpavidázaškody-kteréb,v:pronajinra€livzr.liklyvsouvislostisužil'ánínr
nebytcvých p.*o., zavinÉním_ "**i*,nun,* 

nájemce neiro třeiici"r csoil, které se

vtěchto pro.to.á"n zdržvji s jeho ,o.ri,iu***, Nájemce se zavazuje sjednat pro t$o

účeiy pajištěni ocipo,*ědnosti za škod;;,

Nájemce je povinen po skončení.nájmu uvés1 ,lrolaaté 
prostory dc půvcdniho stavu,

G předáni a převzeti pr"d*ct," na:*"-r.pisi orc smlu,,,ni i"uny předávací protokcd,

1ryII.
§atikce

Pro pŤipadě prcdleni nájemce s placenim nájemnáhc

sl*žeb si srr{uvni strany ěc,hodly úral: z prodiení ve §ši
nebo provoznich nákiadů a

i ftÁ zéhžr,é částk_v zakažóý

"ř

7.1

7.2.
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7.5

1.6

7,7

7,8

3i



&.z

9"1

započaqí kalendařní den prcdleaí, Tím neni d*tčen narak pronajímatele na náirradu

vznikió škody.

Nevyklidi-li nájenrce prostcry ke dni sk*nčení nájmu, zavazuje se zaplatit

pronajimateli za každy katendařni den prodleni vedle částky odpovídajicí prŮměraému

dennimu běžnému nájemnému i smluvní pokutu ve qýši 300,- Kč.

x.
řodnájem

Nájemce je oprávněn dat předmět nájmu do podnájmu třeti osobě jen s předchozím

pisemným scrrhlasem pr*mjíma-tele.

x.
§tavební úpravy, rekonstrukce, adaptaee

10,1 Stavební úpravy, rekonstrukce a adaptace nesmí oájemce provádět bez předchozího
písemného souhlasu prcaajímatele.

La.Z Strany této smlour,y se dohodly, že bezprostředně po uzaťení téta smlouv_v nájemce

provede .,, pronajatých prostarách drobrré stavební úpravy
v příloze č. 2, i<terá je nedilnou součásti této smlouvy.
s těmito úpravarni ponese rlvlučně aájemce.

v rozsahu speciťrkcvaném
Yeškeré nákiady spojené

w

xL

i1.1 Nájemce prohlašuje, že je mu stav pronajatých prostor dobře znám a t},to do nájmu

pretira ve stal,rr, ve kterém se rrachazejí ke dni účinn*sti tďo *mlou\T. G převz*ti z
piedáru předmětu nájmu sepiši obě smluvní strany pře*ávaci protokol" kter:' je

přílohou č. 3 teto smlouvy.

xil.
závértíná ustanoyení

l2.1 Tata smlouva. jaktž i smiuvní vztahy touto smiouvo* neupravené" se řidi
ustanoveními zákana č. 40ii964 Sb_, v- platnénr znénl a ustanoveními zákona Č.

1161199ú Sb., v platném zněni,

12.2 Zména smluvnich podrnínek, dohadautých toutc §mlcuv§tJ, mŮže bft provedena

pCIuze formou písemného dodatku k této smlouvě. Jakákoliv ústni ujednáni bez
písemného dodatku této smlouv_v jsou právně neúčinná

1?.3 Smluvní strxry potvrzují, že si tuto smlouvu před jejim podpisem přeČetly, jejimu

obsahil par*zuměly. vysl*r"*ji s nim bezrllhradrrý soehlas až*tata sml*uva *dpovidá
jejich pravé * svobcdné úli.
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L2.4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu neuzavífaji v tísni ani za jednostranně
nevýhodnýclr podmínek.

12.5 Autentičrrost této §mlouvy, kterou smluvní strany uzaviraý svobodně a vážriě. určitě a
srozumitelně, potvrzují vpředu uvedené smluvni strany vlastnoručnimi podpisy.

12.6 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběmi srnluvními stranami s tínr, že rozhodující bude datrim podpisu poslední
smluvní strany.

I2.7 §ouhlas s uzavřením této smlourry byl dán ustresením rady Městské části Praha Dolní
Chabry, ze dne 22.12.2008 č usnesení 272/08/RMC.

v praze Dolních chabrech dne

\áiemce

l)i'íl,_,1r!:

č, 1. planek prouajíirrarlvch prostor
č.2. speciíikace rozsalru stavebdch úprav
č.3 přcdár,acíprotokol
č.+ zálohl-energii

§


