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Smlouva o nájmu prostoru sloužícíh
o k podnikání
(dál
e jen jako „Smlouva“ nebo „tato

Smlouva“)
kterou dne, měsíce a roku níže uvedenéh
o, podle ust. § 2302. a násl. zákona č. 89/2
012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění.
uzavřely smluvní strany

1.
2. Městská část Praha-Libuš
se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha
4 - Libuš

IČO: 00231142
DIČ:CZ 00231 142
zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou
bankovní spojení: ČS Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800
(dále jen „Pronajímatel “)

a
3. Zdravotnická Asistenční Služba Praha
z.s.
se sídlem: Mašovická 503/16, 142 00 Praha
4 — Libuš

IČO: 08505098
zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v

zastoupená: Tomášem Svobodou, ředitelem
č. účtu: 2601729365/2010

Praze, sp. zn. L 72476

(dále jen „Nájemce “)

(společně dále jen „ Smluvm'strany “)

Článek I.
Prohlášení smluvních stran
1.
Povinný prohlašuje, že vykonává v souladu
se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000
Sb. hl. m.
Prahy, kterou se vydává Statut hlavního
města Prahy, svěřenou správu nemovitostí
ve vlastnictví obce — pozemku parc.
č. 341 v k. ú. Písnice, jehož součástí
je stavba obč.
vyb. č.p. 318 v k.ú. Písnice, oba obec
Praha. Pozemek je zapsán na LV č.
530 pro k. ú.
Písnice, obec Praha, u Katastrálního
úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště

2.
Pronajímatel prohlašuje, že záměr pronajmo
ut nebytový prostor uvedený V odst. U.
této Smlouvy byl zveřejněn od 25.10.20
21 do 10.11.2021 na úřední desce Pron
ajímatele
včetně elektronické.

Článek II.
Předmět nájmu

_
1.
Předmětem nájmu jsou nebytové
prostory o výměře 172m‘ nacházející
se
v objektu č.p. 318 vk.ú. Písnice, kter
ý je součástí pozemku parc. č. 341
v
k.ú.
Písnice,
druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, za účelem umístění kanc
eláří spolku a
parkování vozidel, dle přiložené situ
ace a snímku 2 katastrální mapy ve for
mě ortofotomapy,
které jsou nedílnou součástí této Smlouv
y jako příloha č. 1.
2.
Nájemce prohlašuje, že byl seznámen
se stavem nemovitostí a v tomto stavu
je přijímá
do svého užívání.
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Clánek HI.
Učel nájmu
1.
Nájemce se zavazuje užívat sho
ra uvedený předmět nájmu pou
ze pro činnosti zapsané
ve spolkovém rejstříku vedené
m Městským soudem v Praze,
sp. zn. L 72476.

2.

Nájemce je povinen oznámit
pronaj

ímateli a vyžádat si jeho pře
souhlas, pokud hodlá vpředm
dchozí písemný
ětu nájmu změnit předmět
podnikání, jenž ovlivní způ
využití předmětu nájmu
sob
3.

Nájemce je oprávněn přenechat
předmě

t nájmu nebo jeho část do podnáj
dobu určitou a jen s předchozí
mu pouze na
m písemným souhlasem pronaj
ímatele. Smlouva o podnájmu
musí mít písemnou formu.

Článek IV.

Trvání smlo

1.

uvy
Tato Smlouva se uzavírá od
1. 1. 2022 na dobu neurči
tou.

2.

Smluvní vztah — nájem zaniká:

a) Výpovědí
b) Dohodou smluvních stran
0) Odstoupením od Smlouvy
(přičemž nájem nez

aniká od počátku, nýbrž ke dni
odstoupení).

3.
Obě strany mohou smluvn
í nájem ukončit výpovědí
bez uvedení důvodu
s šestiměsíční výpovědní lhů
tou, která počne běžet první
den měsíce následujícího po
v němž byla výpověd" druhé
měsíci,
straně doručena.
4.
V případě, že Nájemce nedodr
žuje účel nájmu nebo neplat
í řádně nebo včas sjednané
nájemné, může Pronaj' atel
tuto Smlouvu vypovědět s 15
den
ní výpovědní lhůtou a počíná
běžet od prvého dne, kdy doš
lo k doručení výpovědi druhé
smluvní straně. Předchozí výz
lhůta k nápravě není třeba.
va &
5.
Pro případ, že Nájemce pronaj
ímá Pozemek nebo jeho část
bez předchozího souhlasu
Pronajímatele nebo Nájemce
porušuje jakoukoliv povinnost
uvedenou v čl. III. této Smlouv
je Pronajímatel oprávněn od tét
y
o Smlouvy odstoupit.
6.
Smluvní strany vylučují obn
ovení nájmu, pokračuje—li Náj
emce v užívání Pozemku/ů
po skončení nájmu, aniž by
musel Pronajímatel vyzvat
Náj
emc
e kvyklízení a předání
Pozemku.
7.

Nájemce je povinen odhlásit
své případné sídlo z předmětu
nájmu nejpozději

do doby
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Článek V.
Nájemné
Nájemce se zavazuje platit pronajímateli
za předmět nájmu nájemné v termínu
od 1. l. 2022 — 31. 3. 2022 ve výši 3.000,—K
č/měsíc a dále od l. 4. 2022 na dobu neur
čitou
ve výši 8.000,- Kč/mčsíc.
L

2.

Nájemné bude hrazeno vždy k 15. daného
měsíce

na účet pronajimatele č: 290222000691349/0800, variabilní symbol: č.
smlouvy, do poznámky s uvedením jmé
na nájemce.
Za okamžik zaplacení účastníci sjednáva
jí den, kdy bude sjednaná částka přip
sána na účet
pronajímatele.
3.
Poplatky za služby v souvislosti s užív
áním předmětu nájmu, což zahrnuje elek
třinu,
vodné, stočné, periodický odvoz běžn
ého odpadu, budou samostatně měřeny
a
hraz
eny
nájemcem. Tyto částky netvoří součást
nájemného a nájemce uzavře smlouvy
o dodávkách
těchto služeb s příslušnými dodavateli.

4.

S ohledem na smluvní inflace se smluvní stra
ny dohodly, že sjednaná Výše nájemného
dle odst. 1 tohoto článku bude každoroč
ně

zvyšována vždy tehdy, pokud tak Pron
ajímatel
rozhodne, podle míry inflace za uply
nulý rok oficiálně vyhlášené Českým
statistickým
úřadem. Nový výpočet nájemného bud
e nájemci písemně oznámen nejpozdě
ji do 31. 3.
kalendářního roku s účinností od 1. 1.
téhož kalendářního roku a od tohoto
oznámení je

Jistota

I.
Peněžní prostředky k zajištění nájemného
ve výši 8.000,- Kč budou uhrazeny
na
účet pronajímatele č.ú. 6015-2000691349/0800
do 10 dní od podpisu smlouvy.

2.
Pokud kdykoliv v průběhu trvání náj
emního vztahu nájemce neuhradí v plné
výši a
včas nájemné či úhradu za služby, k níž
je povinen, bude tato jistota pronajím
atelem použita

(datovou schránkou).

Pokud nájemce nedoplatí včas, je povi
nen zaplatit pronajímateli
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každ
ý, byť započatý den prodlení. Prodlení
s doplněním
jistoty do plné
výše delší než 7 dnů se považuje za hrub
é porušení povinnosti a je důvodem
k výpovědi z nájmu.

3.
Vpřípadě, že dojde kukončení nájemn
ího vztahu před uplynutím smluvené
doby
nájmu z důvodu porušení povinností
nájemce, pak jistota vplné dohodnuté
výši propadá
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4.
V případě, že nebude nutné jistotu, neb
o její část použít, pronajímatel ji vrátí
V plné
výši nebo její část nájemci, a to do
5 dnů od předání předmětu nájmu na
účet
náje
mce
uvedený v záhlaví této smlouvy.
Clánek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.
Nájemce prohlašuje, že si předmět nájmu
řádně prohlédl, že se řádně seznámil
se
stavem předmětu nájmu, že předmět náj
mu v tomto stavu přebírá a že předmět
nájmu mu
pronajímatel odevzdal ve stavu způsobil
ém ke smluvenému užívání.

2.
Nájemce je povinen pro svoji činnost
dle č. 11. dodržovat veškeré právní před
pisy
včetně bezpečnostních, protipožárních
a hygienických vztahující se ke způ
sob
u užívání
předmětu nájmu
3.
Nájemce je oprávněn užívat předmět
smlouvy jen k dohodnutému účelu dle
čl.— II. a
veškeré úpravy bude nájemce provádět
na své vlastní náklady a po předchozí
m
pís
emném
souhlasu pronajímatele.
4.
Nájemce se zavazuje předmět nájmu
užívat řádně s péčí řádného hospodáře,
udržovat
a provádět běžnou údržbu a drobné opr
avy na své náklady, platit sjednané náj
emné a úhradu
za služby řádně a včas dle ustanovem' této
náj errmí smlouvy.
5.
V případě havárie zařízení tvořících stav
ební podstatu nemovitosti je nájemce povi
nen
tuto skutečnost oznámit neprodleně pron
ajímateli, který se zavazuje zajistit přís
lušné opravy
v takových termínech a kvalitě, aby
nebyl nijak narušen výkon práv přís
lušejících nájemci
z této smlouvy. Toto ustanovení se
nepoužije v případě drobných závad
nebo závad
způsobených nájemcem nebo osobami,
kteří se nacházejí v předmětu nájmu.
6.
V případě havárií, které nesnesou odkl
adu a ve kterých by prodlení s opravo
u mohlo
nepriznivě působit na pracovní podmín
ky pracovníků nájemce či jeho podnikat
elsk
é
aktivity,
je nájemce oprávněn sám zajistit
opravy s tím, že pronajímatel poté
uhradí náklady
vynaložené nájemcem na opravu na
základě nájemcem předložených dokl
adů prokazující
rozsah opravy a fakturovanou částku.
Toto ustanovení se nepoužije V případě
dro
bných závad
nebo závad způsobených nájemcem neb
o osobami, kteří se nacházejí v předmě
tu nájmu.
7.
Nájemce je povinen opravit škodu,
která by vznikla jeho zaviněním na
předmětu
nájmu uvedeném v čl. II. této smlouvy.
Pokud by škodu neopravil, je povine
n
vzni
klou
škodu
pronajímateli uhradit.

9.
Nájemce si na svůj vlastní náklad poji
stí veškerá vlastní zařízení, vybavení
a zboží
umístěné v prostoru sloužícího k podnikán
í.
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10.
Nedohodnou—li se účastníci smlouvy
jinak, nemá nájemce právo na náhrad
u nákladů,
které vynaloží na vylepšení předmětu
nájmu, což může učinit jen s předch
ozím, písemným
souhlasem pronajímatele.
11.
Nájemce je povinen pronajímateli po
dohodě umožnit vstup do předmětu pro
nájmu za
účelem kontroly, zda předmět nájmu náj
emce užívá řádným způsobem.
12.
O předání předmětu nájmu nájemci
bude účastníky sepsán a podepsán
protokol o
předání, který bude tvořit nedílnou příl
ohu č. 2 k této nájemní smlouvě.

Pronajímatel neodpovídá za odcizení
čehokoli zmajetku nájemce umístě
ného vpředmětu
nájmu ani neodpovídá za jiné škod
y, které by nájemci vznikly v souv
islo
sti s užív' '
předmětu nájmu, s výjimkou případů,
prokazatelně zaviněných pronajímatel
em.
14.
Pronajímatel má povinnost předat pře
dmět smlouvy ve stavu způsobilém
k užívání a
zajistit nájemci nerušený výkon prá
v spojených s užíváním předmětu
sml
ouv
y
po dobu
nájmu.
15.
Nájemce nemá při jakémkoliv sko
nčení nájmu nárok na náhradu
za převzetí
zákaznické základny ve smyslu ustano
vení § 2315 občanského zákoníku.

Článek VIII.
Smluvní pokuty
1.
Za nedodržení podmínek této Smlouvy
je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli
tyto
smluvní pokuty:
a)
za užívání předmětu nájmu V rozporu
s účelem nájmu podle této Smlouvy
1.000,— Kč
(slovy jeden tisíc korun českých),
b)
v případě, že Nájemce nepředá předmět
nájmu v řádném stavu ve stanovené
lhůtě, je
povinen zaplatit Pronajímateli část
ku 1.000,- Kč denně (slovy jeden
tisí
c
kor
un)
do
protokolámího předání předmětu náj
doby
mu,
0)
při prodlení Nájemce se zaplacením
nájemného úrok z prodlení ve výši 0,2
% z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení
.
2.
Smluvní pokuty sjednané v této Sml
ouvě se nijak nedotýkají nároků Pron
ajímatele na
náhradu škody vůči Nájemci. Nájemc
e je povinen mimo zaplacení smluvn
í pokuty uvést
předmět nájmu (veřejné prostranství
) neprodleně do původního stavu s
ohl
ede
m k běžnému
opotřebení.

Clánek IX.

Závěrečná ujednání

2.
Tato smlouva nabývá platnosti dne
m jejího podpisu a účinnosti dnem
uveřejnění v
registru smluv podle zákona č. 340
/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých
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smluv, uveřejňo

vání těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly,
že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru
smluv pronajímatel.
3.

Práva a povinnosti touto smlouvou neuprave
né se řídí českým právem.

4.
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech
, každá ze smluvních stran obdrží dva
stejnopisy smlouvy včetně příloh.
5.
Veškeré dodatky k této smlouvě musí být
v písemné formě, řádně očíslované a musí
být schváleny a podepsány oběma stranami

6.
Písemnosti se doručují doporučenou
poštou na adresu uvedenou v záhlaví
této
smlouvy. Za den doručení se považuje den
přijetí zásilky, odmítnutí zásilky, nebo den
její
ho
uložení na poště.
7.
Smluvní strany se dohodly, že tato sml
ouva je veřejně přístupnou listinou ve
smyslu
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
. Tato
skutečnosti v této smlouvě uvedené, nej
sou obchodním tajemstvím a vyslovují
souhlas stím,
aby tato smlouva, jakož i její případné doda
tky, byla bez dalšího zveřejněna.
8.

Smlouva byla schválena usnesením RM

Č Praha-Libuš č. 281/2021 ze dne 22.11.20
21.

Příloha č. 1 — situační plánek

Příloha č. 2 — předávací protokol

.01. 2022
V Praze, dne ........ M...............
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PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Název akce: Nebytový objekt č.p. 318 v ul. Ladislava Coňka, Praha
4-Písnice
Pronajímatel: MČ Praha-Libuš, IČO: 00231142, Libušská 35,
Praha 4-Libuš

Nájemce: Zdravotnická Asistenční Služba Praha z.s., IČO:
08505098,
Mašovická 503/16, 142 00 Praha 4 - Libuš,

Popis pronájmu:

pronájem nebytových prostor o výměře 172m2 V objektu č.p. 318
V k.ú. Písnice,
ul. Ladislava Coňka, za účelem umístění kanceláří spolku a parko
vání vozidel

klíče: ..........ks
Odečet měřidel ke dni:
Elektroměr:
Vodoměr:
Plynoměr:

Pronajímatel prohlašuje, že byl seznámen se stavem objektu.

V Praze dne:

předávající:

přebírající:

.........................

.........................

....................

