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k podnikání
Smlouvao nájmu prostorsloužícího
NíŽe psanéhodne měsícea roku
dle svéhoprohlášenízpůsobilík právnímúkonům:
účastníci
1) Městská částPraha-Libuš
Se sídlemLibušská 35' I42 00 Praha 4
Jednajícístarostoupanem Mgr. Jiřím Koubkem
IČ 00231142
DIC CZ-00231142
Bankovní spojení:ČS a.s.Praha 4, č.účtu:29022-200069|34910800
na stranějedné- (dálejen pronajímatel)
a
1) Ing. Mirzade Moulaviová
00 Praha9
Býem: Gen.Janouška891l32,l98
IČ 48567078
Bankovní spojení:Raiffeisen BANK č.ú.: 1II2020l5500
na stranědruhé- (dálejen nájemce)
uzavírajípodle s 220I a násl. zákona č).89l20I2 Sb.' občanskýzákoník,ve zněnípozdějšíchpředpisů,
tuto:
k podnikání
Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího
I.
Předmět smlourry

r)

Pronajímatelmá na zék|aděStatutu o hl. m. Ptaze v platném znění,svěřen nemovitý majetek' a to
pozemky, ostatníplocha, ostatníkomunikace, parc. č. 910/69 o výměře 2 580 m2 a parc. č.
910/81 o výměře 1]78 m2, oba v k. ú.Písnice,obec Praha a to vše zapsánona listu vlastnictvíč.
530 pro k. ú. Písnice,obec Praha u Katastrálníhoúřadu pro hl. m. Prahu, katastrálnípracoviště
Praha.
2) Předmětemnájmu jsou částpozemkůparc. č.910/69a parc. č. 910/81,o celkovévýměře 2 775
m2 v k.ú.Písnice,obec Praha' ostatníplocha, využitípozemkůparkovacíplocha, uvedeny shora ,
to vše dá|e téŽjako ,,předmětnájmu..
3 ) Předmět nájmu je vyznačenna příloze č. 1, která je nedílnousoučástítétosmlouvy a tato příloha
je označenajako ,'Předmětnájmu..
4) Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci do uživání předmět nájmu uvedený výše
v tomto čl. I. a vyznačenýna příloze č. 1 uvedenéshora v tomto článku I. nájemní smlouvy, s
veškerým příslušenstvíma vybavením nájemci' aby jej užíva|s péčířádného hospodáře po dobu
stanovenouv tétosmlouvě, a nájemce se zavazuje zato p|atitpronajímatelinájemné.
s) Nájemce bere na vědomí, Že pozemek sloužícík podnikání - parkovací plocha je oplocen.
Pronajímatel deklaruje svou vůli přenechat výše uvedené parkoviště pro osobní a dodávková
vozidla do nájmu shora speciťrkovanémunájemci za podmínky dodrženízpůsobu parkování.
Plocha oplocená je určenapro stálé parkování osobních a dodávkových vozidel. Plocha před
oplocením slouŽívýhradně pro krátkodobéparkování.
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II.
Účel ná;mu
l ) Nájemce je oprávněn shora uvedenýpředmět smlouvy uŽivatpouze za účelemparkováníosobních
a dodávkových vozidel.
2) Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu, pouze na dobu
určitoua jen s předchozímpísemnýmsouhlasempronajímatele.Smlouva o event.podnájmu musí
mítpísemnouformu.
III.
Doba nájmu

r)

N á j e m n ív z t a h s es j e d n á v á n a d o b u u r č i t o d
u | . 1 2 . 2 0 1 5d o 3 0 . 1 1 , 2 0 1 7 .

IV.
Nájemné
1 ) Nájemce se zavazujeplatit pronajímateliza předmět nájmu vymezenýshora v čl. I. tétosmlouvy
nájemné' jenž bylo
stanoveno dohodou a činí 84.000,- Kč ročně (slovy:
včetněDPH.
o-smdesátčtyřiti
síckorunčeských),
prováděna
2) Uhrada nájemnéhobude
takto: prvníplatba 7 000'. Kč (slovy sedmtisíckorunčeských)
za 72l20I5 bude uhrazena na účetpronajímateleč: 29022-2000691349/0800,variabilní symbol
2015104149,do poznámky s uvedenímjménanájemce,vedený u ČS a.s. Praha 4, a to nejpozději
do 5 dnůod podpisu smlouvy, dalšíplatby budou uhrazenyčtvrtletněv částce2l.000,- Kč (slovy
na účetpronajímatelevždy nejpozději do 15. dne prvního měsíce
dvacetjednatisíckorunčeských)
v příslušnémčtvrtletíroku 20 16 a 2017. Za posledníčtvrtletí2017 bude uhrazena zbyvajícíčásttj.
Za okamŽik zaplaceni
za měsíc l0 a 1Il20I1 ve výši 14000,-Kč (čtrnácttisíckorunčeských).
účastníci
sjednávajíden, kdy bude sjednanáčástkapřipsána na účetpronajímatele.
3) Poplatky za s|užby v souvislosti s uŽívánímpředmětu nájmu, coŽ zahmuje elektřinu, vodné'
stočné'periodický odvoz běžnéhoodpadu budou samostatněměřeny a ttrazenynájemcem. Týo
částky netvoří součást nájemného a nájemce uzavÍe smlouvy o dodávkách těchto sluŽeb
s příslušnýmidodavateli.

v.

Jistota
1 ) Smluvními stranami se sjednávaji peněžniprostředkyk zajištěnínájemnéhove výši 21.000'- Kč
(slovy: dvacetjednatisíckorunčeských),
(dále jen jako ,jistota..),kterou nájemce uhradípřevodem
na účetpronajímateleč. 6015-2000691349vedený u Ceské spořitelny a.s. do 5 dnů od podpisu
tétonájemnísmlouvy.
2) Pokud kdykoliv v průběhutrváni nájemníhovztahu nájemce neuhradív plnévýši a včasnájemné
či úhradu za s|uŽby, k nížje povinen, bude tato jistota pronajímatelempoužita na uhrazení
případných nedoplatků.Pokud jistota nebo její eait bude takto pronajímateleň prokazatelně
jistoty tak, aby jistota byla opět ve sjednanévýši,
pouŽita,je nájemce povinen doplatit částpoužité
a to do 5 dnů ode dne, kdy byl pronajímatelemvyrozuměn o pouŽití tétojistoty. Pronajímatel
vyrozumí nájemce doporučenýmdopisem nebo veřejnou datovou sítí(datovou schránkou).Pokud
nájemce nedoplatí včas,je povinen zap|atitpronajímatelismluvní pokutu ve výši 500,-.Kčza
každý,byť započatýden prodlení.Prodlenís doplněnímjistoty do plné výše delšíneŽ 7 dnů se
považujezabrubéporušenípovinnosti a je důvodemk výpovědi z nájmu.
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3) V případě,že nájemce po uplynutí doby nájmu nevrátípředmět nájmu, jeho zaÍízenía vybavení

pronajímateli v původním stavu (provozní buňka, oplocení), v jakém, jej pŤevza|
viz
fotodokumentace,s přihlédnutímk běžnémuopotřebení,bude kauce pouŽita na náhradu škody,
která takto pronajímateli vznikne, zejménauvedením předmětu nájmu do původníhostavu.
Pronajímatelje oprávněn požadovatpo nájemci náhradunákladůspojených s uvedenímpředmětu
nájmu do původníhostavu, pokud kauce nepostačilana jejich pokrytí. Týo další náklady je
nájemce povinen uhradit do 5 dnůode dnejejich vyúčtování.
4) V případě,Že dojde k ukončenínájemníhovztahu před uplynutímsmluvenédoby nájmu z důvodu
porušenípovinnostínájemce, pak jistota v plnédohodnutévýši propadá s okamŽitou platnostíve
prospěch pronajímatele,a to jako smluvní pokuta za porušenípovinností stanovených touto
smlouvou.
s) V případě,ženebudenutnéjistotu' nebojejí částpoužít,pronajímatelji vrátí v plnévýši nebo její
částnájemci, a to do 5 dnů od předání předmětu nájmu na účetnájemce uvedený v záh|avi této
smlouvy,tj. na účet
vedenýu RaiffeisenBANK
č,..1112020/5500

vI.

Práva a povinnosti smluvníchstran
l ) Nájemce prohlašuje'že si předmět nájmu řádně prohlédl,žese řádně seznámil se stavem předmětu
nájmu, že předmět nájmu v tomto stavu přebíráa že předmět nájmu mu pronajímatelodevzdal ve
stavuzpůsobilémke smluvenémuuŽívání.
2) Nájemce je povinen pro svoji činnost dle č. II. dodrŽovat veškeréprávní předpisy včetně
protipožárnicha hygienických vztahujícíse ke způsobuuživáni předmětu nájmu a
bezpečnostních'
povaze skladovanéhozboŽi nájemce.
3) Nájemce je oprávněnuživatpředmět smlouvy jen k dohodnutémuúčeludle čl.II. a veškeréúpravy
bude nájemce provádět na svévlastnínáklady a po předchozímpísemnémsouh|asupronajímatele.
4) Nájemce se zavazuje předmět nájmu užívatřádně s péčířádnéhohospodáře' udržovata provádět
běžnouúdržbua drobnéopravy na svénáklady' platit sjednanénájemnéa úhraduza s|uŽbyřádně a
včasdle ustanovenítétonájemnísmlouvy.
s) V případěhavárie zaŤízenitvořícíchstavebnípodstatunemovitosti, zejménaelektrických rozvodů
je nájemce povinen tuto skutečnostoznámit neprodleněpronajímateli,který se zavazuje zajistit
příslušné
opravy v takových termínecha kvalitě, aby nebyl nijak narušenvýkon práv příslušejících
nájemci ztéto smlouvy. Toto ustanoveníse nepouŽije v případě drobných závad nebo závad
způsobenýchnájemcem nebo osobami, kteří se nacházejív předmětunájmu.
6) V případěhavárií' kterénesnesou odkladu a ve kterých by prodlení s opravou mohlo nepříznivě
působit na pracovní podmínky pracovníkůnájemce či jeho podnikatelskéaktivity, je nájemce
oprávněn sám zajistit opravy s tím, že pronajímatelpotéuhradínáklady vynaloženénájemcem na
opravu na zák|adě nájemcem předloženýchdokladůprokazujícírozsah opravy a fakturovanou
částku. Toto ustanovení Se nepouŽije v případě drobných závad nebo závad způsobených
nájemcemnebo osobami, kteří se nacházejív předmětunájmu.
7) Nájemce je povinen opravit škodu,která by vznikla jeho zaviněnímna předmětu nájmu uvedeném
v čl.I. tétosmlouvy. Pokud by škoduneopravil'je povinen vzniklou škodupronajímateliuhradit.
8) Nájemce je oprávněn umístit na předmět nájmu vývěsní štítpřiměřené velikosti s uvedením
obchodníhojména' znaěky a specifikace podnikatelskéčinnosti a to na základě předchozího
souhlasupronajímatelepři respektováníoprávněnýchpoŽadavkůorgánůstátnísprávy. Nájemce je
téŽ oprávněn, po písemném oznámení pronajímateli,umístit informačnítabulky (označení
provozovny či sídla).Pronajímatels tímtovyslovuje svůjpředběŽnýsouhlas.
e) Nájemce si na svůj vlastní náklad pojistí veškerávlastní zařizeni, vybavení a zboži umístěné
v prostoruslouŽícíhok podnikání.
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l0)Nedohodnou-li se účastnícismlouvy jinak, nemá nájemce právo na náhradu nákladů, které
vyna|oŽína vylepšenípředmětu nájmu, coŽ můžeuěinit jen s předchozim, písemnýmsouhlasem
pronajímatele.
11)Nájemce je povinen pronajímatelipo dohodě umoŽnit vstup do předmětu pronájmu za účelem
kontroly, zda předmět nájmu nájemceužívářádným způsobem.
12)o předání předmětu nájmu nájemci bude účastníky
sepsán a podepsán protokol o předání,který
budetvořit nedílnoupřílohuč.2k tétonájemnísmlouvě.
v předmětunájmu pŤedztrátou' poškozenímnebo
13)ochrana veškeréhomajetku nájemce umístěného
zničeníma jeho pojištěníje výlučněvěcí nájemce a jeho nákladů.Pronajímatelneodpovidá za
v předmětunájmu ani neodpovidá zajiné škody,
odcizeníčehokoliz majetku nájemce umístěného
které by nájemci vznikly v souvislosti s užíváním předmětu nájrnu, s výjimkou případů,
prokazatelnězaviněných pronajímatelem.
l4)Pronajímatel má povinnost předat předmět smlouvy ve stavu způsobilémkužívání a zajistit
předmětusmlouvy po dobu nájmu.
nájemci nerušenývýkon práv spojenýchs užíváním

VII.
Skončenínájmu
l)

2)

3)

4)

s)
6)

Nájem končízejménauplynutímdoby, na niž byl nájem sjednán,písemnoudohodou stran,popř.
smrtífyzickéosoby nájemce nebo zánikem právnickéosoby nájemce bez právniho nástupce.
Kterákoliv ze stran můžepísemněvypovědět smlouvu ve'dvouměsíěnívýpovědní době, která
začináběžet |. dnem měsíce následujícíhopo doručenívýpovědi druhé straně. V případě, že
nájemce bude více neŽ jeden měsíc v prodlení s úhradounájemnéhonebo pokud hrubě poruší
nebo opakovaně méně závažně poruší povinnosti vyplývající znájmu, můŽe pronajímatel
vypovědětnájem bez výpovědnídoby a nájem končídoručením
výpovědi.
V případěskončenínájmu z jakéhokolivdůvoduje nájemcepovinen předat pronajímatelipředmět
nájmu vyklizený, vyčištěnýa se všemi klíči,a nebude-li dohodnutojinak, ve stavu, vjakém jej
převza|,po provedenýchopravách a úpravách,s přihlédnutímk běŽnémua obvyklémuopotřebení
za dobu twání nájmu. Nájemce je povinen vyklizený předmět nájmu odevzdat nejpozději do tří
je pronajímateloprávněn požadovatuhrazenísmluvní
dnůpo skončenínájmu. Pokud tak neučiní,
pokuty ve výši 500'- Kč zakaždý den prodlení'
V případě, Že přes písemnévyzváni svoje věci do 14-ti dnů od obdrženívýzvy nevyklidí, je
pronajímateloprávněn předmět nájmu vyklidit na náklady nájemce.
Nájemce je povinen ke dni skončenínájmu pronajatéprostory uvést do původníhostavu
nedohodnejinak.
s přihlédnutímk běŽnémuopotřebení,pokud se s pronajímatelem
je
povinen
případné
předmětu
odhlásit
své
z
nájmu
nejpozději do doby skončení
Nájemce
sídlo
nájmu. Pokud tak neučiní,má pronajímatelprávo uplatnit smluvnípokutu ve výši sjednanékauce
a tuto započístproti pohledávce nájemce a má téŽprávo podat návrh na zrušenísídla nájemce
v předmětunájmu k příslušnýmorgánům.

vIII.
Záxěrečná ustanovení
1) Smluvní strany prohlašují,že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,Žeby|a uzavřena po
vzájemnémprojednánípodle jejich pravéa svobodnévůle, určitě,váŽně a srozumitelně,nikoli
v tísni zanápadně nevýhodnýchpodmínek,cožstvrzujíníŽesvými podpisy tétonájemnísmlouvy.
2) Ptáva a povinnosti touto smlouvou neupravenése řídíčeskýmprávem.
3) Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisecha nabývá platnostia účinnostidnem podpisu smluvních
stran.
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4) KaŽdá ze smluvních stran obdrŽídva stejnopisy smlouvy včetněpříloh.

s)

a musí b;it schváleny
Veškerédodatky k tétosmlouvě musí bý v písemnéformě, řádně očíslované
a podepsiányoběma stranami
6) Písemnosti se doručujídoporučenoupoštou na adresu uvedenou v záh|avítéto smlouvy. Za den
doručeď se považujeden přijetí zásilky, odmítnutízásilky, nebo den jejího uloženína poště.
7) Smluvní strany se dohodly, Že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zék. č.
1061199,9Sb., o svobodnémpřístupu k informacím, ve zněni pozdějšíchpředpisů. Tato smlouva
bude zapsána do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují,že veškeréskutečnosti
v této smlouvě uvedené, nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato
smlouva, jakož i její případnédodatky, byIabez dalšíhozveřejněna.
8) Smlouva bvla schválenausnesenímrady MČ Praha-Libušč,.285l2OI5ze dne 2.|t.2ot5
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