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Smlouva o nájmu pozemku

(dále jenjako „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“)

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného, podle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, V platném znění.

uzavřely smluvní strany

1. Městská část Praha-Libuš

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

IČO: 00231 142 DIČ:CZ 00231 142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

bankovní spojení: ČS Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

(dálejen „Pronajímatel “)

2. Libor Zedník (RČ: 45—

Trvale bytem:—

(dálejen „Nájemce“)

(společně dálejen „Smluvnístrany“)

Článek 1.

Prohlášení smluvních stran

1. Pronajímatel 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. 516/1 v k. ú. Písnice, obec Praha, který je zapsán na LV

č. 530 pro k. ú. Písnice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální

pracoviště Praha.

2. Pronajímatel prohlašuje, že záměr pronajmout pozemek uvedený V odst. 1.1. této

Smlouvy byl zveřejněn od 16. 2. 2022 do 4. 3. 2022 na úřední desce Pronajímatele včetně

elektronické.

Článek 11. ,

Předmět nájmu

1. Předmětem nájmu je část pozemku parc.č. 516/1 v k. ú. Písnice, obec Praha

o výměře 6 m2, druh pozemku ostatní plocha/ostatní komunikace, za účelem umístění

schodiště, dle geometrického plánu č. 1564-74/2021, který je nedílnou součástí této Smlouvy

jako příloha č. 1.(dá1e jen Předmět nájmu) ;

2. Nájemce prohlašuje, že

a) vybudoval na pozemku parc. č. 516/1 V k. ú. Písnice, obec Praha, schodiště, bude ho užívat

výhradně pro přístup k výdajovému okénku a zajistí na něm bezpečný provoz, opravu a

údržbu. Rozsah je vyznačen v geometrickém plánu č. 1564-74/2021, potvrzeném katastrálním

úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha pod č. PGP154/2022-101 dne 20.

1. 2022, který je označen jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

b) že stavba je V souladu s platnými CSN
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0) že užívání stavby schodiště bude povoleno odborem výstavby ÚMČ P12 a že stavba

bude splňovat všechny podmínky V tomto povolení uvedené

d) že pokud by se stavba venkovního schodiště dostala V budoucnu do kolize se stavbou

komunikace Hoštická či provozem na této komunikaci, bude tato skutečnost znamenat

ukončení nájmu, pokud se strany nedohodnou jinak. Oprávněný se vtomto případě

zavazuje stavbu venkovního schodiště na své náklady odstranit.

c) se seznámil se stavem pozemku včetně inženýrských sítí umístěných v tomto pozemku

a V tomto stavu jej přijímá do svého užívání.

článek III.

Učel nájmu

l. Nájemce přejímá „Předmět nájmu“ se všemi součástmi a příslušenstvím do užívání za

účelem stavby venkovního betonového schodiště k nouzovému výdajovému okénku pro výdej

občerstvení V mimořádných případech, tj. lockdownu a uzavřením restaurace a při

společenských a kulturních akcí v místě (turistické pochody, cyklistické závody, apod.). Tyto

akce se konají jen v omezené míře, cca 10-15x za rok. V ostatní dobu bude okénko uzavřené,

stejně tak jako přístup po předmětném schodišti. Uzávěra bude provedena na počátku

schodiště uzamčenou překážkou mezi zábradlími.

2. Jakékoliv změny, úpravy „Předmětu nájmu“ nebo stavby stojící na Předmětu nájmu je

Nájemce oprávněn provádět jen po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele a pouze na

účet Nájemce.

Článek IV.

Trvání smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smluvní vztah — nájem zaniká:

a) Výpovědí

b) Dohodou smluvních stran

0) Výpovědí bez výpovědní doby (přičemž nájem nezaniká od počátku, nýbrž ke dni

odstoupení).

3. Pokud by se stavba venkovního schodiště dostala v budoucnu do kolize se stavbou

komunikace Hoštická či provozem na této komunikaci, bude tato skutečnost znamenat

překážku dalšího trvání nájemní smlouvy, Pronajímatel je oprávněn od smlouvy odstoupit

Výpovědí bez výpovědní doby a Nájemce se V tomto případě zavazuje stavbu venkovního

schodiště na své náklady odstranit, a to do 2 měsíce od ukončení nájemní smlouvy, tedy od

doručení Výpovědí.

4. Obě strany mohou nájem ukončit Výpovědí bez uvedení důvodu s tříměsíční

výpovědní dobou, která počne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, V němž byla

výpověď druhé straně doručena.

5 . V případě, že Nájemce nedodržuje účel nájmu nebo neplatí řádně nebo včas sjednané

nájemné a nápravu nesjedná ani vpřiměřené poskytnuté lhůtě-š 2228, § 2309 pism. B
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občanského zákoníku může Pronajímatel tuto Smlouvu vypovědět s 15 denní výpovědní

dobou a počíná běžet od prvého dne, kdy došlo k doručení výpovědi druhé smluvní straně.

6. Pro případ, že Nájemce podnajímá „Předmět nájmu“ nebo jeho část bez předchozího

souhlasu Pronajímatele nebo Nájemce porušuje jakoukoliv povinnost vyplývající z této

Smlouvy je Pronajímatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

7. Smluvní strany vylučují obnovení nájmu, pokračuje-li Nájemce V užívání Pozemku/ů

po skončení nájmu, aniž by musel Pronajímatel vyzvat Nájemce kvyklizení a předání

Pozemku.

Článek v.

Nájemné

1. Nájemce se zavazuje platit Pronajímateli V souladu s Pravidly pronájmu pozemků

svěřených MČ Praha-Libuš sjednané nájemné ve výši 10% z ceny pozemku, která je

stanovena podle platné cenové mapy stavebních pozemků tj. 548,-Kč/m2/rok. Celkové

nájemné je stanoveno ve výši 3.288,- Kč/rok bez DPH, tj. 3.978,00 Kč/rok vč. DPH ve

výši 21%.

2. Nájemné bude hrazeno na účet pronajímatele 1x ročně ve výši 3.978,00 Kč vč.

DPH, Vždy k 15. 1. příslušného roku, a to bezhotovostně na účet č. 29022-2000691349/0800,

variabilní symbol je číslo této smlouvy. Zaplacením se rozumí připsání platby na stanovený

účet Pronajímatele. Nájemné za rok 2022 ve výši 3.978,00 Kč vč. DPH bude uhrazeno do 15

dnů od podpisu smlouvy a to bezhotovostně na účet č. 29022-2000691349/0800, variabilní

symbol je číslo této smlouvy.

3. Sjednaná výše nájemného dle odst. 1 tohoto článku bude každoročně zvyšována vždy

tehdy, pokud tak Pronajímatel rozhodne, podle míry inflace za uplynulý rok oficiálně

vyhlášené Českým statistickým úřadem. Nový výpočet nájemného bude nájemci písemně

oznámen nejpozději do 31. 3. kalendářního roku s účinností od 1. 1. téhož kalendářního roku a

od tohoto oznámení je Nájemce povinen platit toto valorizované nájemné. Rozdíl mezi

dosavadním nájemným placeným od l.ledna kalendářního roku a nájemným zvýšeným podle

míry inflace s účinností od l.ledna téhož kalendářního roku Nájemce zaplatí spolu s platbou

již valorizovaného nájemného. Takto stanovené (valorizované) nájemné bude výchozí částkou

pro výpočet nájemného v následujícím roce.

Článek VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nájemce zodpovídá za to, že stavba nebude V kolizi se stavebním záměrem Stavba č.

0088 TV Libuš etapa 0031 Putimská, Hoštická a Ke Březině, jehož investor je Hlavní město

Praha, a že provoz schodiště nebude z hlediska bezpečnosti provozu V kolizi s provozem na

rekonstruované ulici Hoštická dle vyjádření DIPRO spol. s r.o ze dne 22. 2. 2022 , které je

přílohou č. 2 této smlouvy

2. Nájemce zajistí, že na Pozemku nebude probíhat manipulace s takovými látkami či

materiálem, které by mohly znečistit, znehodnotit půdu, vody či životní prostředí nebo

způsobit újmu na zdraví či majetku.
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3. Nájemce se zavazuje na své náklady a nebezpečí odstranit bezodkladně škody jím

způsobené, které vzniknou na předmětu nájmu.

4. Pronajímatel je oprávněn provádět kontroly dodržování povinností Nájemcem.

Nájemce se zavazuje tyto kontroly Pronajímateli umožnit včetně práva vstupu na Pozemek.

5. Nájemce bude zajišťovat na svůj náklad a nebezpečí svými prostředky úklid pronajaté

části Pozemku a běžnou údržbu. V případě zaviněného nebo opakovaného porušení jakékoliv

z těchto povinností Nájemcem, kdy náprava nebude zjednána ani vpřiměřené poskytnuté

lhůtě, má Pronajímatel právo tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Tímto není

dotčeno právo Pronajímatele domáhat se náhrady škody.

6. Bez písemného souhlasu Pronajímatele nelze na předmětné části Pozemku provádět

terénní úpravy ani jiné podstatné změny a nelze bez tohoto písemného souhlasu ani měnit účel

užívání a ani postupovat práva plynoucí z této Smlouvy na jiný subjekt.

7. Nájemce je povinen při změně adresy uvedené v této Smlouvě určit Pronajímateli

místo pro doručování korespondence. V případě, že tak nájemce neučiní, považuje se

doručovaná korespondence za doručenou ve smyslu ust. § 46 b zák. č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, v pl. zn.

Článek VII.

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 částku 1.000,- Kč denně (slovy jeden tisíc korun) do doby

protokolárního předání předmětu nájmu. To neplatí V případě, že k nepředání Předmětu nájmu

dojde z důvodů na straně pronajímatele.

0) při prodlení Nájemce se zaplacením nájemného úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné

částky za každý i započatý den prodlení.

2. Smluvní pokuty sjednané V této Smlouvě se nijak nedotýkají nároků Pronajímatele na

náhradu škody vůči Nájemci. Nájemce je povinen mimo zaplacení smluvní pokuty uvést

předmět nájmu (veřejné prostranství) neprodleně do původního stavu s ohledem k běžnému

opotřebení.

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními

stranami.

2. Tuto Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků. Pro vztahy

výslovně neupravené toto smlouvou platí obecná ustanovení o nájmu § 2201 a násl. OZ

3. Tato Smlouva je sepsána ve 3 originálních vyhotovení, z nichž pronajímatel obdrží 2

vyhotovení a nájemce ] vyhotovení.
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4. Smluvní strany na závěr te'to Smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné

okolnosti bránící V uzavření této Smlouvy, kterou si řádně a pozorně přečetly a porozuměly

jejími obsahu. Smlouva je projevem jejich svobodné a pravé Vůle a na důkaz uvedeného

připojují v závěru Smlouvy své vlastnoruční podpisy.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální

evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejiho

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti V této Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 17 obchodniho zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez

stanovení jakýkoliv dalších podmínek.

6. Smlouva byla schválená usnesením Rady MČ Praha—Libuš č. 57/2022 ze dne 14. 3.

2022

Příloha č. 1 — geometrický plán č. 1564-74/2021

Příloha č. 2 - vyjádření DIPRO ze dne 22. 2. 2022

25 .03. 2022

V Praze, dne ..........................

za pronajímatele: za nájemce:

  
Mgr. Ji}?! Koubek, starosta . Libor Zedník

městská část Praha-LibuŠ.-—\.
./

fig PR4
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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav Nový stav

Označení ' Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Zpús, Porovnání 59 stavem evidence 1=révnich vztahů

pozemku pozemku *. _ určení Dil přechází z pozemku . Číslo listu Výměra dilu Označení

parc. číslem . \Způsob využití parc. číslem .1 _ Způsob využití Způsob využili výměr , označeného v vlastnictvi _ , dilu

\ 2 ' z \ katastru \ dřívější poz. \ 2

ha 1 m ha . m 1 . , \ . _ ha \ m \
_ nemowtosh eVIdenol \ 1

\ 1

516/1 \ 516/1 53o i 1 \

1 1 1 1 1 1 1

1 1 \ 1 \ I ‘

1 l \ \ 1 l

1 1 | 1 | 1

1 l 1 1 1 | 1

Druh věcného břemene: Dle smlouvy

Oprávněný: Dle smlouvy

v Seznam souřadnic (S—JTSK)

Císlo bodu Souřadnice pro zápis do KN

Y X Kód kv. Peznámka

k.ú. Písnice (720984)

1 741167.56 1053776.84 3

2 741166.83 1053775.33 3

3 741164.70 1053776.27 3

4 741163.64 1053776.03 3

5 741165.48 1053777.65 3

6 741164.75 1053778.4O 3

 

GEOMETRICKÝ PLÁN

pm

vymezení rozsahu věcného břemene k části

pozemku

Gcomctrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ing. Pavel Keprta

Jménu, příjmení:

 

Číslo položky scmnnm úřední:— oprávněných

zeměměřických inřcng rd; l705/97

Duct |O_|\2022 Číslo:

Náležitosuni a přesností odpovídá právním předpisum.

2/2022

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

 

Ýméntnpřljmeni: "NC-y VAQEL \ŠEFŘTA

4?OSIQ?

Číslo: 3 [2022

Císlo položky seznamu úředně oprávněných

zeměměřických inžcny n‘i:

Dne: QQ _ '1 , 202.2.

Tenlo stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě nložcnónm

v do kumemuui katastrů lniho \'Iřndu.

 

lng. Pavel Keprta - AREAL

P;6\ Přední 22, [.777 562 6l0

ICO 1590 6531

91113111: geodet@pozemky.cz

1564-74/2021

Vyhotovitcl:

Číslo plánu:

Okres:

Obec: Praha

Kat. území: Písnice

Mapový list: Praha 6-6/43

Dosavadním vlastníkům pozemku [Na poskytnuta možnost

seznámit se v terénu & prubčhcm navrhovaných nových hranic,

které byly označeny předepsaným zpusobem:

Katastrální úřad souhlasí s učíslovánim poru-l.

KU pro hlavní město Prahu

KP Praha

Ing. Ludmila Hozová

PGP—154/2022-101

2022.01.20 08:44:20 CET

Ověření slcj nopísu geometrická-ho plánu v listinné podobě.
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DIPRO, spol. s r. o.©

Dopravní a inženýrské projekty,

projektová, inženýrská a konzultační kancelář

Sídlo: Modřanská 11/1387.143 00 Praha12-Modřany

Kancelář a korespondenční adresa:

Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle

(lži)
Tel.: 241 770144, 241 771 639, 241 772 357

e-mail: digro@gip.cz web;

JUDr. Miroslav Novotný

poradce, rč 15283968

Sídlem: U Strže 1712/9, 140 00 Praha 4

Kancelář: Ke Březině 172/4, 142 00 Praha 4

 

ý?

Praha, 22.02.2022

 

Věc: Vyjádření projektanta stavby:

'Stavba č. 0088 TV Libuš eta a 0031 Komunikace Putimské Hoštická a Ke Březina

 

Dne 5.1.2022 jsme obdrželi e-mailový dotaz zástupce MČ Praha Libuš

Dobrý den,

v ulici Hoštické na pozemcích parc. č, 516/7 3 516/] v k.ú. Písnice si majitel objektu restaurace pan Libor

Zedník vybudoval schodiště k „výdejnímu okénku". Nyní žádá o dodatečné povolení stavby Všechny

situace, které k tomu máme vám posilám.

Prosím vás o informaci, zda stavba schodiště nenív kolizi s plánovanou stavbou rekonstrukce ulice

Putimské, Hoštická a Ke Březině (stavba Č. 0088 TV Libuš, etapa 0031).

Děkuji vám za vyjádření.

S přáním pěkného dne

lng. Zuzana Kuryw'á/ovo'

Odbor životního prostředí a dopravy

ÚMČ Praha—Libuš

Tel.: 244 021 427

kgfluflfl€§gt€t1gfim§£2

Na základě tohoto emailového dotazu zástupce MČ Praha Libuš vydáváme toto

vyjádření projektanta stavby:

Vybudovaná stavba schodiště nekoliduje se stavbou vozovky. Hrana

posledního schodu je 0,5 m od obrubníku směrem do zeleně.

S pozdravem

 

lng.

r

 
Žaps. v obch. rejstřiku:

Městský soud Praha

VLC, odd.18643

  

E485 92 722

Dxézczassgzm

Bank.spoj.: CSp., a.s., pob. Praha 12

' GEN m 555055009

cmílikát ť. 3009/341-12/SMJ

č.ú. 59727339/0800


