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SMLOUVA o úhradě nákladů spojených s užíváním vvpůiěených prostor

smluvní strany:

Městská část Praha-Libuš

Adresa: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČ: 00231142

zastoupená panem starostou - Mgr. Jiřím Koubkem

č. účtu: 19-2000691349/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

(dále jen „dodavatel“)

a

INFO-DRÁČEK, z. s., zapsaný spolek,

Adresa: Libušská 319, 142 00, Praha 4 - Písnice,

IČ: 22837558

zastoupený předsedkyní spolku paní - Zdenkou Dubovou

(dále jen „odběratel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu

I. Předmět smlouvy

' Mezi smluvními stranami byla dne ..; ............... uzavřena smlouva o výpůjčce,

na základě které má odběratel vypůjčeny prostory v budově č. p. 395, Klub Junior, ulice

Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 — Písnice, stavba občanského vybavení vše

v katastrálním území a části obce Písnice, obci Praha zapsané vkatastru nemovitostí

na LV 530 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha,

postavené na pozemku parc. č. 910/34 v k. ú. Písnice, obec Praha, zastavěná plocha

a nádvoří, jehož součástí je výše uvedená stavba.

' Předmětem této smlouvy je úhrada nákladů spojených s užíváním vypůjčených prostor,

učebny, jídelny, nového zrcadlového sálu vč. příslušenství, tj. sociálního zařízení, vše

v objektu č. p. 395, Klub Junior, na adrese Na Okruhu 395/1, 142 00 Praha 4 — Písnice.

Jedná se úhradu nákladů na spotřebovanou elektrickou energii, dodané teplo,

spotřebovanou studenou a teplou užitkovou vodu.

II. Práva a povinnosti smluvních stran

- Dodavatel se zavazuje zajistit distribuci elektrické energie, tepla, studené vody a teplé

užitkové vody.

III. Úhrada nákladů

' Dodavatel zajišťuje distribuci elektrické energie, tepla, studené a teplé vody

do vypůjčených prostor užívaných odběratelem.

- Odběratel za spotřebovanou elektrickou energii, dodané teplo, spotřebovanou studenou

ateplou užitkovou vodu bude dodavateli hradit vynaložené náklady.

Pro dané období 13.7. - 17. 7. 2020, 20.7. - 24. 7.2020, 3.8. - 7. 8. 2020 a 10.8. - 14. 8.

2020 byla cena nákladů spojených s užívání nebytových prostor stanovena pevně ve výši
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1.000,- Kč týdně za jeden blok, tj. 4.000,- Kč za 4 bloky (týdny), (slovy: čtyři-tisíce-

korun-českých). K této částce nebude připočítáváno DPH.

I Platba za červenec (2 bloky) je splatná nejpozději do 13. 7. 2020 na účet dodavatele:

I na příjmový účet dodavatele - č. ú.: 19-2000691349

- kód banky: 0800 (Česká spořitelna a.s.)

Při platbě prosím uveďte:

I Variabilní symbol: 22837558

I Údaje o odběrateli pro příjemce dodavatele (příjemce): INFO-DRACEK

I Platba za srpen (2 bloky) je splatná nejpozději do 3. 8. 2020 na účet dodavatele:

I na příjmový účet dodavatele - č. ú.: 19-2000691349

I kód banky: 0800 (Česká spořitelna a.s.)

Při platbě prosím uveďte:

I Variabilm’ symbol: 22837558

I Údaje o odběrateli pro příjemce dodavatele (příjemce): INFO-DRACEK

IV. Sankce

I Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení odběratele s platbou podle čl. III. bodu

2. a 3., zaplati odběratel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,1 promile z dlužné částky

za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky

V. Ostatní ujednání

I Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou na dobu a to 13.7. - 17. 7. 2020, 20.7. - 24.

7.2020, 3.8. - 7. 8.2020 a 10.8. - 14. 8.2020.

I Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze písemnými dodatky, potvrzenými oběma

smluvními stranami.

. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nich každá smluvní strany obdrží

jeden originál.

I Smluvm’ strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání všech stran podle jejich pravé a svobodné

vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv V tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz

toho připojují vlastnoruční podpisy.

. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

I Smlouva je s odběratelem uzavírána na základě schváleného usnesení Rady MČ

č.107/202O ze dne 25.5.2020.

V Praze dne , V Praze dne

Dodavatelv - / 0,45“ “ '

  

 

   
Městská část Praha"—“Libuš „ nx' l'O-DRÁČEK, zapsaný : Iolek

Místostarostka Ing. Lenka Koudelková paní Zdenka Dubová, předsedkyně spolku

 


