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Městská část Praha - Dolní Chabry
se sídlem Hrušovanské nám. 25315, t-g+ oo Praha 8 _Dolní Chabry

^toup."a 
Miroslavem Malinou, starcstou mě§tské čá§ti

lčo: aazlnla
(dále ien,, pronaiímatel') na straně iedné

a

dne, měsíce a toku uzavřeli

Hliffiměsto Pra}n, svěřená správa nemovitosti:

uzavie§ tuto

1.1

NÁ.rnnnNí snnr,ouvu
dle ustanovení zákona č.89/2012 §b., ve znění pozdějších předpisů

L
Předmět smlouvy

Pronajímatel prohlašuj e, že má qá1o hospodaření _k ýomu čp, 25315 na adrese

řIrušovanské nám 25315,184 00 Praha 8 -'Dolní Chabry, ve kterém se nacházejí

nebytové prostory. Žte*ito nebytových prostor níže uvedené nebytové prostory o

celkové výměře (3,7 x 4,8 m) 18'm2 + manipulační prostory a schodiště

vpředmětném domě'přenechavá pronajímatel do dóčasného uživfuú nájemcí ra

póa*io"t uvedených v této srrrlouvě,

Nájemce se touto smlouvou zavanlje, že za podminek touto smlouvou ujednaných

bude nebytové prostory, uvedené v bodě 1.1 téio smlouvy užívat ke sjednanému účelu

dle této smlouvy u rá'ďoé*né užívaní předmětných.nemovitostí pronajímateli dále

*j.an*v* zpusóbem ave sjednané výši platit nájemné,

il.
ttčet nálmu

2.t úeelem nájmu nebytoqich prostor je póozování skladu vín _ archivaci, a to ďÉůe ra

podmínek stanovených touto srnlouvou,

tř

|.2

víNo MACHÁčEK s t.o.

6tlá,,náiemce'J na str*ně dťuhé



2.2 Vyuáje_li nájemce předmět nájmu k jinému účelu, je to důvodem k odstoupení od
smlouvy ze strany pronajímatele podle č1. m. odst. 3.3 bod b) této smlouvy.

ilI.
Doba twánínájmu

Nájemní smlouva se uzavírá a nájem se sjednává na dobu neurčitou, počínaje dnem
1.5.2014.

Smluvní vňahzaložený touto smlouvou lze ukončit:
písemnou dohodou sm]uvních stran,
qipovědí ze strany pronajímatele, a to pouze z důvodů uvedených v této

smlouvě a v ustanovení § 22a1 zžkona č. 8912012 Sb., ve zrění pozdějších
předpisů,

§. výpovědí ze strany nájemce,
d. odstoupením od smlouvy kíeroukoliv smlurnd stranou z důvodu podstatrrého

porušení této smlouvy drutrou smluvní stranou, pokud strana, která tuto
smlouvu porušila, neprovede nápravu do 5 dnů ode dne, kdy obdržela
písemné upozomění, že smlouvu porušila supozorněním, že áto strana od
plnění této smlouvy odstoupí, nedojde-li k nápravě,

e. odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele z důvodu opakovaného
podstatrrého porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Pro Účely této

smlouvy se opakovaným porušením této smlouvy rozumí druhé porušení tóto
smlouvy. Při tomto druhém porušení smlouvy není pronajímatel povinen jř
zasíLat písemné upozomění ve smyslu ustanovení č1. m bodu 3. 2 písm- d)
této smlouvy,

Za podstanré porušení smlouvy smluvní strany považují:

3.1

3.2
a.

b.

J.J

3.4

prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo služeb déle než jeden měsíc,
bude-li nájemce lňívatpředmětné nemovitosti v rozporu s touto smlouvou,
stane-li se předmět smlouvy nezpůsobilý ke smluvenému užívání bez
ZavlrÉnl nEemce,

d. porušili pronajímatel hrubým způsobem své povinnosti dle zákona ě.

89l20l2 Sb. v jeho platrrém znént.

Iv.
Nájemné

4.1 Nájemce se zavazl,1je hradit pronajímateli nájemné za lňívÉrlt nebytoqých prostor
uvedených včl. I této smlouly ve výši 1.000 ,-Ké zajeden kalendářní měsíc, tedy
12.000,- Kčlrok s tím, že toto nájemné se zavazuje hradit v měsíčních splátkách ve
\r,ýši 1.000,- Kč (slovy tisíckorunčeských).

a.

b.
c.



I
!

4.2 Celková výše nájemného dle bodu 4.1 této smlouvy bude každoroěně zr.yšována o
oficiálně přimanóu míru inflace v ČR lyhlášenou ČSÚ za předcházející roční období
a zéklraďem pro výpočet úplaty bude částka placení v předchozím kalendářním roce.

Pronajímatel je oprávněn upravovat nájemnó způsobem uvedeným v tomto bodě
smlouly počínaje 1. 1.20 1 5.

v.
Platba nájemného a služeb

Nájemné dle č1. 4.1 této smlouvy je splatné vždy nejpozději poslední kalendářní den

předcházej ícího měsíce.

Pronajímané prostory nejsou vybaveny přívodem vody ani vytápění. Nezbytné
osvětlení je součástí nájemného.

Po skončení nájemního vztahu se nájemce zavanlje doplatit případné nedoplatky,
které by v souvislosti s jeho činností vznikly.

vI.
Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu ke dni účinnosti této smlouvy, a to ve
stal,u, vjakém se předmět nájmu nachérzi ke dni podpisu této smlouvy. Převzetí
předmětu nájmu, včetně jeho stavu, počtu předaných klíčů atd. bude protokolován ve
zvláštní příIoze této smlouly.

Pronajímatel je povinen zajistit Ťádný a nerušený výkon nájemních práv nájemce po

celou dobu nájemního vztahu, a to zejménatak, aby bylo možno dosáhnout jak účelu
této smlouvy tak i účelu uživéní předměfu smlouvy.

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 provozních hodinách nájemce, a to zejména za luóelem

kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údržby, nutných oprav
či provádění kontroly elektrického, vodovodního a dalšího vedení, jestliže je toho
zapotřebí.

vII.
Práva a povinnosti nájemce

Nájemce je povinen uživatprostory a veškery majetek pronajímatele s řádnou péčí tak,
aby tento majetek byl chraněn před zttátou, zničením nebo poškozením nad míru
obvyklého opotřebení. Po skončení nájmu je najemce povinen vrátit předmět nájmu ve

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1



7.2

7.3

stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O převzetí a předání
nebyoqých prostor bude sepsán protokol.

Nájemce je povinen hradit nriklady spojené s obvyklým udržoviiním a opravami
pronajatých prostor. Obdobně bude nájemce hradit nráklady spojené s obvyklým
udržováním u případných zařizeni, která budou součastí nájmu, která budou sloužit
qýlučně potřebám náj emce.

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu onÉrrňtpronajímateli pofreby provedení
oprav nad rámec údržby a oprav uvedených v předchozím odstavci a poskytnout mu
nezbytrrou součinnost k jejich provedení,

Nájemce je povinen zalistit a plnit všechny povinnosti vyplývající ze zékonných
předpisů a ČSN v oblasti BOZP a PO vč. kontrol arevizítech. zařízení a protipožrirní
techniky. Revize zaŤízeni je nájemce povinen provádět v termínech daných ČSN a
kopie předávat pronajímateli (Správě budov).

Nájemce je povinen umožnit přísfup zaměstrrancům pronajímatele pro Tlikon

oprávnění specifikovaného v čl. VI bodě 6.3 této smlouvy.

Pronajímatel neodpovídá za ztráhJ, poškození či jinou škodu na věcech nájemce
umístěných v pronajatých prostorách. Nájemce je povinen tyto věci pojistit na svůj
ntíklad.

Nájemce odpovídá za škody, které by pronajímateli vmikly v souvislosti s užíváním
nebytoqich prostor, zaviněním zaměstnanců nájemce nebo třetích osob, které se
v těchto prostorách zdržulí s jeho souhlasem. Nájemce se zavazuje sjednat pro §rto
účely pojištění odpovědnosti za škody.

Nájemce je povinen po skončení nájmu uvést pronajaté prostory do původního stayu,
nebo dle dohody. O předriní a píevzett předmětu nájmu sepíší obě smluvrí strany
předrávací protokol.

VIII.
Sankce

V případě prodlení nájemce s placením nájemného nebo provoaních nákladů a služeb
si smlurrní strany dohodly trok zprodlení ve qýši l Ya zdlužné částky za každý
započaý ka]endářní den prodlení. Tím není dotčen nárok pronajímatele na náhradu
vzniklé škody.

Nevyklidtli nájemce prostory ke dni skončení ruíjmu, zavazuje se zaplatit
pronajímateli nkaždý kalendařni den prodlení vedle č,ástky odpovídající průměmému
dennímu běžrrému nájemnému i smluvní pokutu ve výši 300,- Kč.

7.7

7.8

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2



I
Ix.

Podnájem

g.1 Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu třetí osobě jen s předchtozím

písemným souhlasem pronajímatele.

x.
Stavební úpravy, rekonstrukce, adaptace

10.1 Stavební úpravy, rekonstrukce a aďapáce nesmí nájemce provádět bez předchozího

písemného souhlasu pronaj ímatele.

I0.2 Strany této smlouvy se dohodly, že bezprosředně po uzaťení této smlouvy nájemce

provede v ponajaqých prostorách drobné stavební úpravy v rozsahu speciÍikovaném

v příloze €. Z, Lrtgrá je nedílnou součástí teto smlouvy. Veškeré náklady spojené

Y s těmito úpravami ponese výlučně najemce.

xL

11"1 Nájemce prohlašuje, že je mu stav pronajatYch prostor dobře znám a tyto do nájmu

pr"tt* ve stavu, ve kterém se nachazejí ke dni účinnosti této smlouvy. O převzetí a
pr"aarri předmětu nájmu sepíší obě smluvní strany předávací protokol, kteť je
přílohou č. 3 této smlouvy.

xII.
závéreéná ustanovení

I2.I Tato §mlouva, jakož i smluvní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí

. ustanovenímizákonač.89l20I2 Sb., v platrrém znění.
!

12.2 Zména smluvních podmínek, dohodnurých touto smlouvou, mŮŽe §it provedena

pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Jakakoliv ustní ujednání bez

písemného dodatku této smlouvy jsou právně neúčinná-

12.3 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeěetly, jejímu

obsahu pororuměly, vyslovují s ním bezvýWadný souhlas a že tato smlouva odPOvíóá
jejich pravé a svobodné vůli.

|2.4 Smluvní strany prohlašují, že futo smlouvu neuzavírají v tísni atrd za jednostranně

nevýhodných podmínek.

l2.5 Autentičnost této smlouvy, kterou smlu.mí strany uzavtrqí svobodně avéňně, urČitě a

srozumitelně, potvrzují vpředu uvedené smlurmí strany vlastnoručními podPisy.



I2.6

|2.7

§mluvní §trany se dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem
podpisu oběmi smluvními stranalrri s tím, že rozlrodující bude dafum podpisu poslední
smluvní strany.

Souhlas s uzaťením této smlouvy byl dan usnesením
rady Městské části Praha - Dolní Chabry, ze dne 3.3.20014 usnesení č.740/14/RMČ.

:{.,.r....?p.lk.

b

V Praze Dolních Chabrech dne:

Příloby:

č. l. specifikace rozsahu stavebnich úprav
é .7 předávací protokol

bř

ffih
Náiemce


