Smlouva o nájmu nebytovtých prostor
č.00í/20í8

Město Klecany,

:

se sídler.
zastoupené

lC:

Do Klecánek 52, Klecany, 250 67
starostou lvo Kurhajcem
240294

j

otČ:

Czoo24o29a
bankovníspojení : KB' a's'' č'ú.19'5528940247l01o0
(dá]e jen,,prona]ímatel'')

a

YORK s r.o.
se sídlem

:

severnÍ99' 250 69 Máslovice
RobertemFlašarem

zastoupená:

lC:
otČ:

bankovní spojení

49551205
Cz495512o5
:

(dá e jen ,,nájernce'')

(společně dále jen

strany")
',smluvní
uzavírajíniže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s obecně závaznými právnímí
předpisy a v souladu s ustanovenim s 2302 a násl' zákona č. 89/2012 sb.' Noz tuto
smlouvu o nájhu nebytových přostor
Článek l.
Úvodní ustanovení

1)Pronajímatel prohlašuje' Že je opráVněným a Výluóným Vlastníkem nemovitostí' a to
pozemkŮ a staveb zapsaných V katastru nemovltostí Vedeném Katastrálním úřadem pro
středočeský kraj' se sídlem V Plaze' Ka1astrá|ním pracovištěm Praha - \.ýchod pro k' ú'
Klecany ' obec K ecany' okres Praha - [ichod v částl B listu Vlastnictví č. 10001 a to
V části obce Dolní Kasárna
a) části budovy č'p' 944 na pozernku parc'č. 46317
b) části pozemku par' č' 463/7

:

2) Pronajímatel proh]ašuje, že k Výše uvedeným nemovitostem' ktelé jsou vjeho vlastnictví
nemá ke dni podpisu této smlouvy Žádná třetí osoba užíVacípráVo, které by VyplýValo z
práVa Věcného, nájemniho práVa či z jiného práVního důvodu a že je opráVněn' přenechat
je do nájmu'

článek ll.

Předmět ná.imu
í ) Předmětem nájmu' upraveného touto nájemní smlouvou' je
o celkové ýýměře 108 m'?
a)část budovy ó.p' 944 koje ó'
o celkové Výměře 10B m'Ž
b)část budo\ry č.p.944 koje č'
c)část budow č.p.944 koje č
o celkové Výrněře 10B m'
o celkové výrněře 120 m"
d)zpevněná
předmétJ
2) Piesné zakresleni
rájrru e Vyzračeno:
na situačnímplánku, kteÚ je nedílnou součástítéto smlouvy'

plocha

'

3
4
5

:

článek lll.
Účel ná;mu
1)Nebytové prostory se prona]Ímají kúčelům,ke kteÚm jsou stavebně určeny Vsouladu
s platným kolaudačnírnrozhodnutím (souh]asern) a V souladu s obecně záVaznymi

předpisy, rozhodnutímj orgánŮ státní správy' místnísamosprá\y a V souIadu s příslUšnými

slátrlŤi člj _ýňl obdobnými nolmdmi'

2) Nájémnísmlouva se uzaýirá za účelemprovozování živnosti sklad zboŽí za účelemjeho
dalšího prodeje Ve smyslu živnostenského listu, jehož drŽiteler. je nájemce'
3) Případná Změna účeu VyuŽíVání musí být písemně schválena pronajímatelem' Nájemce
je povinen změnu využitípodat pronajímateli písemně' pronajímate| se musí do 7 dnŮ
Vyjádřit k této žádost Náklady spojené s případnou změnou L]ŽíVáni stavby hradí
nájemce'

'

článek lV.
Obsah smlouvy
1)

Pronajírnatel pronajírná VsouiadU s touto srnloUVou
předpisy předmět nájmu nájemci'

a

obecně záVaznými pláVnimi

a obecně záVaznymi
práVnír.i předpisy předmět náimu'
3) Nájemce proh aŠUje, že se osobně seznárni se stavem předmětu nájmu a přejímá jej do
nájmu'
2)

Nájemce na]ímá od pronajímatele Vsol]ladu s touto smlouvou

Článek v.
Práva a povinnosti pronajímatele
1)Pronajímatel je povinen předat předmět nájmu nájemci ke dni 1'4'2018' a to Ve stavu'
Vjakém se předmět nájmu nacházi ke dn podp]su této smlouvy' Převzetí předrnětu
nájmu, Včetně' počtu předávaných klíčůatd' bude protokoloVán Ve zvláštním předáVacím
1ápise' který podepiši p'ona.ínatel a ráiemce'
2) Pronajímatelje povinen zajistit řádný a nerušený Výkon nájemních práV nájemce po celou
dobu nájemního Vztahu' a to zejména tak' aby bylo možno dosáhnout jak úče|utéto
smlouvy, tak Účelu užívánípředmětu této smlouvy'
3) Pronajímatelje povinen zajistit řádné poj štění pronajímaných nemovitostí'
4) Pronajímatelje povinen bez zbyteěného odkladu odstranit nájemcem oŽnámené případné
poruchy' záVady a havárie na předrnětu náJmu' pokud je podle platného práVního řádu či
této sm]ouvy nemá odstranit nájemce.

5) Pronajímatelje povinen zajistit óasový harmonogram prípadných oprav či rekonstrukcí
nerrrovitostítak' aby byly prováděny mimo plovozní dobu nájemce' pokud nebUde
dohodnuto jinak' Výj]mku tvoří havár]e, jej]chž oprava nesnese odkladu'
6) Pronajímatel nebo jím pověřená osoba jsou oprávněny po předchozí VyzVě naje.nci
Vykonat proh|ídku předmětu nájmu za účelemzjištění'Zda předrnět nájmu je udrŽován
Vpořádku a dle úóe|u jeho VyužíVánía dáe za účelen]kontroly technického stavu
nemovitosti a zařízeni jakož i provádění údržby'nutných oprav či provádění kontroly
elektrického, Vodovodního, plynového a dalšího Vedení, jestliže je toho zapolřebí, dá|e za
úče]emprohlídky se zájemcem o pronájem nemovitostí uvedených V Čl' l. této nájemní
smlouvy a nájen]ce je povinen takovouto prohlídku urnožnit. Pokud na základě této ústní
VýzVy nebude prohLídka náJerncem umožněna' zašle pronajímatel písemnou VýzVu
nájemci a pokud ani na tuto opakovanou VýzVu nebude prohlídka umožněna' zaflká bez
dalšíhosmluvní Vztah k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém tato prohlídka
měla být uskutečněna.

odmítnutí takovéto prohlídky na základě písemnéVýzVy je bez dalšího dúVodem pro
zánik smluvního Vztahu' Hrozí-li nebezpeóí bezprostředního ohroženíosob či rnajetku
a Vzniku škody' mÚŽe tak pronajímatel učinit ibez předchozího upozornění'
7) Pronajímate] je povinen předmět nájnru předat nájemci V takovém stavu, který odpovídá
Všem práVním a technickým předpisům včetně řádného vybaveníVěcnými prostředky Po'
8) PronajÍrnatel je povinen prav]delně zajišt'ovat a VykonáVat Všechny předepsané a
zákonem stanovené kontroly a reviznízkoUšky,které se k předmětu nájmu Vztahují'
Výsledky (protokoly) z těchto kontrol a .evizních zkoušek pak na VyŽádání v kopiích
poskýnout ná.]emci'
9) Pronajímate] je povinen trvale Zajišt'ovat řádné plnění s|užeb, jej]chŽ poskytovánÍ je s
užlVánim neoytového ploslo'L] ned'lrě spojeno'
1o) Pronajírnatel s Vynriňuje práVo na předložení a interní kontrolu stavu e trva]é aktuálnosti
základní zákonem predepsané dokumentace BoZP, Po a Hygieny' kte.ou je nájemce
povinen mít zpracovanou a Vést V souladu s práVními předpisy'
Totéžplatí o kontrolách a revjzích strojoparku, technologiích a Věcných prostředcích Po,
kterýmije či bude nad rámec této smlouvy předmět nájmu Vybaven'
Dále pak práVo na předložení a interní kontro u řádné proškolenosti provozovatele a jeho
případného personálu'

Článek Vl.
Práva a povinnosti nájemce
1) Nájemce se zavazuje' Že predmět ná]mu bude pouŽíVat pouze k Ůčelúm uvedeným V č1'
lll' této smlou\ry'
2) Nájemce je povinen hradit nájemné dle nížeuVedených ustanovení této smlouvy'
3) Nájemce je povinen oznámit bez zbyteóného odkladu pronajímateli Veškerézměny, které
naataly V a na pi'edmětu nájmu' a to jak zapríčiněnímnájemce tak i bez jeho Vlivu a VŮle,
a současně je povinen bez Zbytečného odkladu oznámit pronajímaielj potřebu oprav'
které má pronajímatel provést a umožnit provedení těchto ijiných nezbytných oprav.
Nesplní-li nájemce svou povinnost, odpovídá za škodu, která nesplněním povinnosti
pronaiímateli vznikla' Případné poruchy' závady a havárie je nájemce bez zbytečného
odkladu povinen oznámlt pronajímateli'
4) Nájemce není opláVněn provádět v a na předmětu nájmu stavební úpravy' popřípadě
podstatné změny bez předchozího písemnéhosouhlasu pronajírnatele'
5) Nájemce je odpovědný pronajímate]i za škody' které zpúsobína majetku pronajímatele
sám' nebo třetí osoby v souvislosti sÚčelem nájmu, či za Škody, vznik]é jeho
podnikatelskou činností' Nájemce se zavazuje na svůj náklad ihned odstranit Všechny jím
zav]něné a způsobené škody nad rámec běžnéhoopotřebení předmětu nájmu'
6) Nájemce odpovídá pronajímateli za to' že předmět nájmu nebude UžíVáním7nehodnocen
nad běžnou míru fyzického opotřebení a nesmí jednat zpúsobem, který by Ved] ke
znehodnocení nebo jinému zhoršení stavu předrnětu nájmu' Nájemce bere na Vědomí' že
předmět nájmu ani jeho óást zásadně nesmí být uŽíVán jako býové prostory; porušení
tohoto zákazu se považu!e za hrubé porušeni povinností vyp|ýVajících z nájemní smlouvy.
7) Nájenrce je povinen průběŽně hradit veškeré nák|ady spojené s provozem a s Ldržovánírn
předmětu nájmu, zejména
a) poplatky za elekiřinu
b) pojistné za vnesené Věci
8) Nájemce nemá práVo přenechat předmět nájmu an jeho část bez písemného
soůhlasu pronajímatele k užíVánítretím osobám' Pokud bude na zák|adě
písemného souhlasu pronajímatele dohodnut podnájem předměiu nájmu nebo jeho
části' nesmí být jeho doba delšínež doba pronájr.u dle této sr.louvy' Ukončení
nájemní smlouvy z jakéhokoliv důVodu musí vŽdy Vést k ukončení podnájmu' a to
:

neioo/dei k témuŽ dalL]' Najerr'ce odpovida za ýýbel a Jed.]án podná;e-ce'
\táiero j' vybrat' |ako by ieol.al 5ám' NaJemce iV těchto piioadech p|a! na'em']e a

uhradit p.onajín']atel] veškere event' skody' ktere by podna]eÍnce na
předmétu nájmu nebo plávech pronajímatele způsobil'
zatíŽení
9)'oiéd-eLu
Náiemce neni opravnén k ]akemukoli jednání' jehoŽ dusledkem múžebýt
v
zavazu|e
najerce
polieby
se
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ná"."u pouin"n o teto skutečnosti neprod]eně inforr'ovat pronajímatele'
jej Ve stavu
10J Náiemce na sVé naklady o predmět nájmu řádně pečuje a udrŽuje
"'
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Veškerou technickou dokumentaci ke strojům' zarízenÍm a Vnitřnímu Vybavení'
stejně jako příslušnéodborné kontroly a revizní zkoušky.
k) Nájemce je povinen prostředn]ctvím osoby odborně zpusobilé Vypracovat'
zavést a provádět pravidelnou aktualizaci předepsané dokumentace BoZP a
Po, která je VŽažena k ]ím provozované óinnosti a k předmětu nájmu'
Zavést a pravide|ně provádět řádná ško]eníaodbornou příplavu zarněstnanců
včetně podrobné instruktáže místně platných podmínek'
]) Náiemce ]e povinen na Vyžádání pronajímatele předložit mu ke kontrole
veškerou předepsanou' řádně VedenoL-l a akiua|izovanou dokumentaci BoZP a
Po' Včetně p.oškolenízaměstnanců' která ]e ýzIažena k jím provozované
óinnosti a k předmětu nájmu'
m)Po ukončení ná]mu je ná]er.ce povinen Vlátit předmět nájmu Ve slavu odpovidajícím
sjednanému uŽívánÍ Věcí a Ve stavu Vjakém jej převza]' s př]hlédnutím k obvyklému
opotřebení'
12) Respektovat při provozování sVé podnikatelské činnosti platný zákon č. 200/1990 sb', o
přesiupcích ve znění pozdějších předpisů'

článékV|l.
Nájemné a cena služeb souviséjícíchs uŽíváním
1)Vsouladu s ustanovením článku Vl'' odst' 2)' této nájemní smlouvy je nájemce povinen
platit pronajímatel nájemné'

2) Dohodnutá Výše nájmu (nájernné)za:
1' pre6mg1 ";img .;.í 4'860'-'( 108 m x 45'- KcJ
2' píedmet náimJ č 1i 4 860'- { 0B m'X 45'- hč)
3' pledméL na_-L čini1860 - (108 -l x 45'- Kč)
4' predŤeÍ nájmu Čin 1'800'-(120m'x15'_Kč)
tj' celkem 16.380,- Kč (slovy Šestnáct tisíc tři sta osmdesát korun českých) k VýŠinájmu
bude připočteno DPH Ve Výši stanovené přísJušným práVním předpisem,
ýŽdy za ce|ý předmět této smlouvy a jeden měsíc' V Úhradě za ná]em není zahrnuta
Úhráda sluŽby související s nájemním Vztahern (za odýoz domovního odpadu' za
dodáVky Vodného a stočného,elektrické energie' plynu, apod.)'
3)' Nájemné za každý nás]edující kalendářní měsíc Vč' Záloh na služby související
s nájemním Vztahem je splatné VŽdy k 20' (slovy: dvacátému) dni daného kalendářního
účtu19rněsice bezhotovostním převodem na bankovní účetpronajímatele,
1
a
to
tak' aby
Praha
banky'
a's'
u
Komerční
5528940247lo1oa ' Vs 31540026 Vedeného
účet'
připsána
na
\'yše
uvedený
tato částka byla ne]později V den splatnosti řádně
4) Nájerrrce je vedle sjednaného ná]emného povinen hradit cenu služeb souvisejících
s nájemním Vztahem dle !rystavených faktur pronajímatelem' '
5)' V případě prodlení se zap|acením sjednaného nájemného nebo \ryúčtovánína služby
souvise1ícís ná]emním Vztahem se nájernce zavazu]e zaplatit pronajímateli smluvní
pokutu Ve Výši o'1% zd|uŽné částky za každý den prodlení' Vpřípadě prodlení
š vrácením přep|atku z Vyúčtováníza sluŽby souvisejícís nájemnírn Vztahem se
pronajimate| zavazu)e zap|aÍil nájemci smluvní pokutu Ve Výši 0'1y. z dluŽné čáslky za
každý den prodleni'

č'

článek Vlll.
Trvání smlouvy
1) Tato smlouva se

uzavÍá na dobu neuróitou' a nabýVá účinnost] dnem 1 '4'20'1B'

2) NájemnÍ Vztah založený touto smlouvou skončí
a) dohodou obou smluvních stran'
bj' písemnou Výpovědí ze strany pronajímatele nebo nájemce- smluvní strany se dohodly
na tom' žévýpovědní doba je tříměsíčnía poóíná běžet prvého dne měsíce
:

následujícího po doruóení Výpovědi s tím, Že Výpověd' můžebýt ze strany
pronaiímatele i nájemce podána nejdříve Ve třetím měsíci ode dne uzavření této
smlouvy.

3) smluvní Vztah taktéžbez dalšího zaniká' pokud dojde k hrubému porušenítéto smlouvy
druhou sn] uvní stranou' Za hrubé porušenísmlouvy se považuje zejména
a) má- j být nernovitá Věc, V níŽ se prostor sloužícípodnjkání nachází, odstraněna' anebo
přestavována tak' že to brání dalšímuuŽÍVání prostoru' a pronajímatel to při Uzavření
smlouvy nemusel ani nemoh] předvídat'
b) porušuje-li nájemce hrubě sVé povinnosti Vůčiplonajímateli, zejména tím' že přestože
jej pronajímatelVyzval k nápravě, chová se nájemce V rozporu s ustanovením s 2305,
c) prod]ení nájemce se zaplacenírn nájemného a zálah na s]užby podle ustanovení této
smlou4/ po dobU delši než jeder měsic.
d) pouŽíVání pronajatých prostor nájemcem kjiné..u účelu'než je uvedeno v najernni
srnlouvě' nebo V rozporu s touto smlouvou (rozpor s ustanovením s 2304)
e) chování nájemce' v jehož dusledku vzniká na předmětu nájmu škoda nebo hrozí Vznik
značnéškody, nebo které jinak odporuje dobným mravůrn,
0 přenechání nájemcem predmětu nájmu, nebo jeho části do podnájmu třetí osobě bez
písemnéhosouhlasu pronajímate e'
s) odmítnutíprohlídky nájemcem uvedené v člV' odst' 3)
h) stane-li se předmět nájmu bez zaýiÍ.ění nájenrce nezpůsobilý ke sjednanérnu úóelu
Užíváni '
Pro ten případ zaniká nájemníVztah k poslednírnu dni kalendářního měsíce, Ve kterém
došlo khrubému porušení srnLouvy některé ze sm|uvních stran z Výše uvedených
důVodů'
4) Nájemce můžepísemně Vypovědět smIouvu' jest lže
a) ztratí-l] zpŮsob lost k činnosti' k jejínružVýkonu je předmět pronájmu,
b) přestane-li bý předmět pronájmu z objektivních důVodůzpŮsobilý k Výkonu činnosti, k
němuž by| určen, a pronajímatel nezaj]stí nájernci odpovídajícínáhradní prostor,
c) porušuje-li pronajímatel hrubě své povinnosti VŮči nájemci'
5) Ke dni skoněení nájmu je nájemce povinen předmět nájmu Vyklidit a Vyk|izený
protokolárně předat pronajímateli. Pro případ prodlení se spněním této pov nnosti je
nájemce povinen zaplatit pronajímateli smjuvní pokutu Ve Výš 1'000'- Kč (slovy:
jedentjsíckorunčeských) za každý den prodlení' smluvní pokuta je splatná do sedmi dnŮ
poté' kdy nájemce obdrŽí výzvu kjejí úhradě' Tuto smluvní pokutu lze pak uspokojit ze
s oženékauce.
6) Nájemce uděluje pronajímate]] Výslovný souhlas a p|nou moc k Vyklizení Věcí movitých
z p}edmětu nájmu pro případ, Že nájemce nesplní svoji povinnost ani dodateóně a
předmět nájmu nevyklidí an] do deseti dnů po skončenínájemního Vztahu' Pro ten případ
je pronajírnatel op.áVněn VeškeréVěci z předmětu nájmu na náklad nájemce \ryklidit a na
jeho náklad zabezpeóit jejich uskladnění s tím' Že dále je oprávněn předrnět nájmu jako
jeho Vlastník sárn užívat'ěi dále pronajmout' a to bez ohledu |ato' zda zde bude \ryVolán
jakýkoliV soudní spor'
:

I

článek lx.
Pojištění
1)Pronajímatel je povinen uzaVřít pouze pojistku Vztahující se na Škody způsobené
poškozenímbudovy (ze]ména e]ementární VliVy)' Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv
jiné škody, zejména ne za škody na Vnesených Věcech a není povinen uzavírat V tomto
srryslu žádnépojistné smlouvy' Nájemce bere na Vědomí' Že jeho majetek V pronajatých

prostorách není poj Štěnz tituLu pojistné smlouVy pronajírnatele'
2) V případě Vzniku pojistné události na předmětu nájmu je nájemce pov]nen
a) bezodk|adně o těchto skutéónostech informovai pronajírnatele,
b) zabezpečit Všechny důkazy a jiné doklady nutné k Vymáhání pojistného plnění'
:

c) posk}.tnout pronajímateli a pojistiteli Veškerou potřebnou součinnost nutnou k Úplnému
Vyřízení škodní události'

3) Při nedodrženíuvedených povinností je nájemce povinen pronajímateli uhradit Veškeré
Vícenáklady, popřípadě iškodu' která pronajimateli V důs]edkU toho Vznikne'
4) Nájemce je povinen sýé zařízení a zásoby Umístěné V pronajatých prostorách pojistit'
V případě' Že z povahy nebo užitípředmětu nájmu hrozí Vznik škody třetím osobám. je
nájemce povinen uzavřít pojištění odpovědnosti V dostatečném rozsahu pro krytí těchto
škod'

článek x.
záVěréčnáustanovení
1)Pronajímatel inájemce prohlašují' že si nejsou Vědomi Žádných záVad na plonajatých
p'ostorách' klere oy blárily řád1émU _Žlváni l.ájeŤcem'
2) Práva a povjnnostitouto smlouvou založená a zároveň touto smlouvou neupravená se řídí
příslušnými ustanoveními nového obóanského zákoníku (NoZ)'
3) Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku' nebo ustanovéní této smlouvy,
neovlivní Vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy' V případě' Že
jakýkoli takovýto článek' nebo ustanovení, by mě o z jakéhokoli důVodu pozbýi platnosti
(ze]ména z dÚVodu rozporu s apLikovatelnými českými zákony a ostatním práVni..i
norn']ami), provedou smluvní strany konŽutace a dohodnou se na právně přijatelném
způsobu provedenízáměrů obsažených V takové části smlouvyjeŽ pozbyla platnosti'
4) Tato smlouva je Vyhotovena v poětu dvou stejnopisů, z nichŽ každý Účastník sm|ouvy
obdržíjeden stejnopis'
5) Pronajírnatel a nájemce souhlasně proh]ašují,že si sm]ouvu pozorně přečetli, že její
obsah je p.o ně dostatečně srozumiteLný a určitý a Že jim nejsou známy žádnédúVody,
pro které by tato smlouva nernohja být řádně splněna nebo které by zpúsobovaly
neplatnost této smlouvy'
6) Na znamení toho' že s obsahem této smlouvy bez Výhrad a ze sVé svobodné a Vážné
vúle souhlasí' připojuji pronajímatel a nájemce své Vlastnoruční podpisy'

záměr pronájmu části nernovitosti uvedené V č|' l této smlouvy byl zveřejněn na úřední
desce lv]ěstského úradu Klecany dne 12'12'2017 a z úřednídesky sejmut dne 29'12'2a17 '
Uzavření této srrrlouvy schválila Rada města Klecany na svém zasedáni dne 12'3'2018
usnesením

i'

7/20'1B'

V Klecanech dne 26.3.2018

,, /a'-'--Za pronajirnatele
lvo Kurhajec, starosta

Přílolry
Č. 1' Přesné zakles1c|í přcdmětu nájrnu,
I

Robert Flašar
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