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dne, měsíce a roku uzaťeli

město Praha, svěřená správa nemovitosti:
ká ěást Praha - DoIní Chabry

se sidlern Hrušovanské nám.253l5,184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
zastoupená Mřoslavem Malinorr, starostou městské črásti
(dále jen ,, pronajimatel ") na sfraně jedné

a

uzavřeli futo

\* xÁrgmxí §Mr,ouvu

t
Předmět smlouvy

1"l Pronajímatel prohlašuje, žn má právo hospodaření kdomu čp. 253i5 na adrese
[lrušovanské aám 25315, 184 00 Praha 8 - Dolní Chabry, ve kterém se nachrázejí nebytové
prostory. Ztěclfto nebytoqých prostor níže uvedené nebytové prostory o celkové výměře
77,04 m'vpředmětném domě přenechá pronajímatel do dočasného uživání budoucímu
nájemci za podmínek uvedených v této smlouvě (dále jen ,,nebytové prostory"}. Tyto
nebytové prostory jsou vyznač.eny v plrfuku, kter,ý tvoří pfflohu ě. 1 a je nedíInou souěástí této
smlouvy.

1.2 Nájemce §e touto smlouvou zavaanje, že za poómínek touto smlouvou ujednaných
bude nebytové prostory, uvedené v bodě 1,1 této smlouvy užívat ke sjednanému účelu dle této
smlouvy a za dočasné užívání předměfuiých nemovitostí pronajímateli dále sjednaným
způsobem a ve sjednané výši platit nájemné.

il.
účet nálmu

2.1, Účelem nájmu nebytoqých pro§tor je provozování neurologické praxe, rehabilitace,
masáůí, výživového poradenství, a t§ dále za podmlnek stanovených touto smlouvou.
Pronajímatel prohlašuje, že neb,ytové pro§tory jsou způsobilé k provádění výše uvedených
činností.

7.2 Využije-li budoucí nájemce předmět nájmu kjinému úěelu, je to důvoden
k odstoupeni od smlouvy ze sřany pronajímatele podle čl, m. odst. 3.3 bod b) této smlouvy.

m.
Doba trvání nájmu

3.1 Nájemni smlouva se uzaťe a nájem se sjedná na dobu neurčitou, počinaje dnem 1.6.
2012. Vlýpovědni lhůta je ťíměsíění a poěíná běžet od prvního dne kalendářního měsic,e
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

hť
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3.z Smluvní vztah, ktery bude založený nájemní smlouvou lze ukončit:
a. písemnou dohodou smluvních stran,
b. qýpovědí ze strany pronajímatele, a to pouze z důvodů uvedených ve smlouvě
a v ustanovení § 9 odst. 2 zákonaé, 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
c. výpovědí ze strany nájemce, a to pouze z důvodů uvedených v ustanovení § 9
odst. 3 zálkona ě. 116|1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo z důvodů, že
nájemce nebude mít uzavřeny smlouvy se základními zdravotními pojišťovnami
(III,201,207,2lI),
d. odstoupením od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou z důvodu podstatného
porušení smlouvy druhou smluvní stranou, pokud strana, která tuto smlouvu
porušila, neprovede nápravu do l0 pracovních dnů ode dne, kdy obdržela písemné
upozornění, že smlouvu porušila s upozoměním, že tato strana od plnění této
smlony odstoupí, nedojde-li k nápravě,
e. odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele z důvodu opakovaného
podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Pro účely smlouvy se
opakovaným porušením smlouvy rozumí druhé porušení smlouly, ,

Za podstatné porušení smlouvy smluvní strany považují:

a. prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo služeb déle než jeden měsíc,
b. budeJi nájemce užívat předmětné nemovitosti v rozporu s nájemní smlouvou,
c. stane-li se předmět smlouvy nezpůsobilý ke smluvenému užívání bez zaviněni
nájemce,
d. poruší-li pronajímatel hrubým způsobem své povinnosti dle ustanovení § 5,
odst. 1) zákonač. 116i1990 Sb. vjeho platném znění.

Iv.
Nájemné

4,1 Nájemce se zavazl$e hradit pronajímateli nájemné za užívání nebytoqfch prostor
uvedených v čl, I této smlouvy ve ýši 900,-Kě za 1m2 pronajaté plochy/rok, tedy 69.336,- Kč
stím, že toto nájemné se zavazuje hradit vměsíčních splátkách ve r"ýši 5.778 ,- Kč vždy do
pátého dne příslušného měsíce.

4.2 Celková qýše nájemného dle bodu 4.1 této smlouvy bude každoroěně zvyšována o
oťrciálně přiznanou míru inflace .r, ČR lyhlášenou ČSÚ za předcházející roění období a
záů<ladem pro výpoěet úplaty bude ěástka placení v předchozím kalendářním roce.
Pronajímatel je oprávněn upravovat nájemné způsobem uvedeným v tomto bodě smlouvy
počínaje 1.1,2013.

4.3 Nájemce bude povinen vedle smluveného nájemného hradit náklady spojené
s obvyklým užíváním a provozem pronajat}ch prostorjako např. dodávky elekírické energieo
telefonní linky, vodné, stočné, odvoz pevného domovního odpadu a biologického materiálu.

v.
Platba nájemného a služeb

5.1 Nájemné dle čl. 4,1 této smlouvy bude splatné měsíěně vždy do každého 5. dne
v příslušném kalendářním měsíci, a to na účet pronajímatele číslo:
902I - 2000704349/0800 vedený u ČS, a.s, VS 69. Zálohy na služby budou hrazeny
čtvrtletně.

5.2 Po skoněeni nájemního vztahu se nájemce zavéůe doplatit připadné nedoplatky, které
by v souvislosti s jeho čirrrrostí vznikly a zároveň pronajímatel se zavuaqe nájemci vrátit
případně vzniklé přeplatky.
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5.3 Nájemce bude hradit pravidelné zálohy na náklady spojené s obvyklým uživánim
(elektrickou energii, plyn, vodné, stočné, odvoz odpadu). Konkrétně se jedná o tyto zálohy,
jejichž vyčísleni je přílohou é. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy:

a) vodné a stočné
b) elektrická energie
c) dodávka tepla + ply1
d) odvozodpadu

5.4 Takto stanovené zálohy nájemce uhradí zásadně předem, a to bankovním převodem,
vŽdy do 5. dne kalendářního,čtvrtletí zanějž jellrazeno, a to na účet pronajímatele, č.ú. 9021-
2000704349/0800 vedený u ČS. a.s. Praha 8.

5.5 Smluvní strany sjednávají, že záloba na l.čtvrtletí bude stanovena odhadem a další
zálohy budou stanoveny na základé skutečné spotřeby za toto čtvrtletí. Pronajímatel je
oprávněn zvýšit ýši áloh dle skuteěné spotřeby zapředchozí čtvrtletí.

5.6 Vyúčtování zálohoqých plateb bude provedeno na zÁkladé odeětu na instalovaných
měřících zařízenich a přepočtu podle příslušných faktur od jednotliaých dodavatelů energií a
služeb.

\rI.
Práva a povinnosti pronajímatele

6.1 Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu ke dni úěinnosti nájemní smlouvy, a to
ve stalu, zpŮsobilém k provádění qýše uvedených ěinností. Převzetí předmětu nájmu, věetně
jeho staw, počtu předaných klíěů atd. bude protokolován ve zvláštní příloze nájemní smlouvy.

6.2 Pronajímatel je povinen zajistit řádný a nerušený qýkon nájemních práv nájemce po
celou dobu nájemního vztahu, a to zejménatak, aby bylo možno dosátrnout jak účelu nájemní
smlouvy tak i Účelu užíváni předmětu smlouvy. Pronajímatel je povinen u vstupu do
předmětného domu umístit ceduli s označením nájemce a v předmětném domě ďetelně
lyznačit cestu od vstupu k předmětu nájmu.

6.3 Pronajímatel nebo jiná jím pověřená osoba jsou oprávněni vstoupit, po předchozí
dohodě, do předmětu nájmu spolu s osobou oprávněnou jednat jménem nájemce v pracovních
dnech v běžných provomích hodinách nájemce, a to zejména za úěelem kontroly dodržovrání
Podmínek nájemní smlouly, jakož i provádění údržby, nutných oprav či provádění kontroly
elektrického, vodovodního a dalšího vedení, jestliže je toho zapoďebí.

VII.
Práva a povinnosti nájemce

7.I Nájemce je povinen uživat prostory a veškeý majetek pronajímatele s řádnou péčí tak,
aby tento majetek byl chráněn před zhátou, zničením nebo poškozením nad míru obvyklého
oPotřebenÍ. Po skončení nájmu bude nájemce povinen vrátit předmět nájmu ve stavu, v jakém
je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O převzetí a předání nebytoqých prostor
bude sepsán protokol.

7.Z Nájemce je povinen hradit náklady spojené s oblyklým udržováním a opravami
Pronaja|ých prostor. Obdobně bude nájemce hradit nráktady spojené s obvykl;fun udržováním u
Případných zařizení, která budou souěástí nájmu, kíerá budou sloužit qýlučně poťebám
nájemce.



7.3 Nájemce je povinen bezzbyteéného odkladu oznámit pronajímateli potřeby provedení
oprav nad rámec údtžby a oprav uvedených v předchozím odstavci a poskytnout mu
nezbytnou součinnost k jejich provedení.

7.4 Nájemce je povinen zajistit a plnit všechny povinnosti vyplývající ze zékonných
předpisů a ČSN voblasti BOZP a PO vě. kontrol a revizí tech. zaíízení aarotipožámí
techniky. Revize zařizeni bude nájemce povinen provádět v termínech daných CSN a kopie
předávat pronajímateli (správci budovy).

1.5 Nájemce je povinen umožnit přistup zaměstnancům pronajímatele pro výkon
oprávnění speciťtkovaného v čl. VI bodě 6.3 této smlouvy.

7.6 Pronajímatel neodpovídá za mátu. poškození či jinou škodu na věcech nájemce
umístěných v pronajaqých prostorách. Nájemce je povinen §rto věci pojistit na svůj náklad.

7.7 Nájemce bude odpovidat za škody, které by pronajímateli vznikly v souvislosti
s užíváním nebytových prostor, zaviněním zaměstnanců nájemce nebo řetích osob, které se
vtěchto prostorách zdržují sjeho souhlasem. Nájemce se zavazuje sjednat pro tyto účely
pojištění odpovědnosti za škody.

VIII.
Sankce

8.i Pro případě prodlení nájemce s placením nájemného nebo provozních nákladů a
služeb si smluvní strany dohodly úrok zprodlení ve ýši 0,5 Yo zdlužné částky zakaždý
zapoěaty kalendrářní den prodlení. Tím není dotčen nárok pronajímatele na náhradu vzniklé
škody,

8.2 Nelyklidí-li nájemce prostory ke dni skončení nájmu, zavazuje se zaplatit
pronajímateli za každý kalendářní den prodlení vedle částky odpovídající pruměrnému
dennímu běžnému nájemnému i smluvní pokutu ve ýši 300,- Kč.

DL
Podnájem

9.1 Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu ťetí osobě jen s předchozím
písemným souhlasem pronajímatele, q,jma podnájmu osobám, jejichž přítomnost je nutná pro
provádění činností uvedených v čl. il, odst 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pro
podnájem těmto osobám není souhlas pronajímatele potřeba.

x.
Stavební úprary, rekonstrukce, adaptace

10.1 Stavební úpravy, rekonstrukce a adaptace nesmí nájemce provádět bez předchozího
písemného souhlasu pronajímatele.

xI.
závérečná ustanovení

l1. l Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, veškerá sdělení (včetně výpovědi) dle této
smlouly lze platně uskutečnit buď dopisem předan;ým druhé smluvní straně osobně proti potvrzení o
jeho převzeti na kopii tohoto dopisu anebo dopisem zaslaným druhé smluvní straně doporuěeně na
adresu uvedenou v této smlouvě. Dnem doručení druhé smluvní straně se považuje sdělení za
uskutečněné. Bude-li dopis vrácen jako nedoručený, maji smluvní strany za to, že sdělení bylo
adresátovi doručeno desátYm dnem ode dne uložení tohoto dopisu na doručovací poště.
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11.2 Smluvní sbany potvrzují, že si tuto smlouvu předjejím podpisem přeěetly, jejímu
obsahu porozuměly, vyslowjí s ním bezqýhradný souhlas ažetata smlouva
odpovídájejich pravé a svobodné vůli,

11.3 Souhlas s uzavřením této smlouvy byl dán usnesením rady Městské části Praha
Dolní Chabry, zo dne 3.10.2011 č. usnesení 39t2011&MČ.

VPraze dne: td: d: l-p.lz Y Praze dne: 3/.r ZolL

Přílohy:
ě. 1 Plánek pronajímaných prostor
é.2 Zálolty energií
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