
Ní jemní  sml.ouvg nn nájem č { st i nemovitost i zs ú č elem umí stěnÍ  e provozovóní
technické ho zaí lzení  na m o n i to roy án í  hluku z letecké ho provozu

evidenč ní  č í slo smlouvy nrí jemce:  NMT-9

Mě* fcká č ást  Prehg.Přední  Koprnina
se sidlem:  Hokeš ovo nrí městí  | 93,164 00 Praha - Přední  Kopanina
zastoupena:  I ng. Vladimí r Kozrí k, starosta
t Č o:  oazqt slt
Dt Č :  CZ0024157I
Bankovní  spojení :  Č eská spořitelna
č .ú .  :  902 l.2000703389/ 0800
kontaktní  osoba ve věcech technických:  Mgr. Petr Vokáč , tajemní k
e-mail, tel:  tajemnik@prednikopanina.cz, + 42A Tl 47A 780
(dále jen,pronaj  í matel' ')

a

EKOLA group, spol. s r .o.
se sí dlem:  Mist rovská 4, 108 00 Praha 10
zasioupena:  I ng. Lí borem Ládyš em, jednatelem společ nost i
obchodní  rejstří k:  Městský soud v Praze. oddí l C' v| oŽka č . 39803
\ Č a:  $98| 378
DI Č  CZ63981378
Bankovní  spojení :  Č SoB, Praha2
Č , t . :  q lys613310300

{ drí le jen,,nájemee'' }

(Dí te společ ně pronaj í matel a nájemce také  jako ,,smluvní  strany* )

uzavřeli ní Že uvedené ho dne, měsí ce a roku futo
NAJEMNI  SMLOI"IVU

podle $ 220l a ruí sl.  zďkonač .89/ 2an Sb., obč ansf iý  zákoní k

I ' ÚvodnÍ ustauovenÍ

1. Pronaj í matel prohlaš uje, Že mu byla vlastní kem HLAMI I Í M uĚsrEM PRÁHA' Mariánské
nrárněstí  2l2,Staft  město, 110 00 Praha svěřena správa nemovitost í  ve vlasfit ictví  obce . stavba
č . 1 l8, stoj í cí  na pozemku č í slo parce| ni 6I / 5,72914, vš e katastrií I ní  t rzemi Přední  Kopanin4
obec Prďra Lv č . 382, vedenou Katastralní m uřadem pro hlavní  město Prďru Katastnátní
pracoviš tě Praha. Stavba se nachazí  na adrese KPadesátní ku 118' 164 00 Praha 6 _ Přední
Kopanina { dále jen ,,dotč erd ncmovitoet..} .

2. Smluvní  strany uzaví rají  tuto nrí jemní  smlouvu na nrí jem č rásti dotč ené  nemovitosti za ú č elem
umÍ stěni aprovozovrí ni technické ho zďÍ zeni na monitorováÍ tí  Nuku z letecké ho provozu (dille
jen,,nájemní  smlouva'')

3. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e ve vazbě na předchozí  odstavec tohoto č lánku a skuteč nosti
z něho vyplývaj í cí , ani s ohledem na dďš í  skuteč nost i, j im nejsou anámy ž ádné okolnost i' které
by bránily uzavření  té to smlouvy.



1 .

n. Předmět a ú č e|  nájmu

Pronají matel touto smlouvou nájemci pronají má a do uŽí vr{ n podle dale sjednané ho zpusobu za
ú č elem umí stění  a provozování  technické ho zařueni na monitoroviání  hluku z letecké ho
provozu (dale jen ,'technické  r'aYlrenÍ ,) předává č ast dotěené  nemovitosti, a to na střeš e
dotč ené  nemovitosti.

Nájemce č ást dotč etÉ  nemovitosti do už í vání  přijí má' a zsvauuje se platit porrají mateli dáte
sjednané  nájemné .

nI . Doba nájmu

Nájemní  smlouva se uzaví rá na dobu rnč itou od 01.01.2019 do 31.12.2026.

Smluvně strany se dá| e dohodly' Že pokud poť eba monitorovií ní  hluku z| etrcké ho proYoal
přes teclnické  zaÉ í zení  umí ffi na dotč ené  nemovitosti pomirre pH vyš e sjďnanou doborr
nájmu, pronají matel umož ni nájemci, aby technické  zaří zené  demontovaln a č lí st dotč erre
nernovitosti uveď na své  nrí klady do pů vodní ho stavu ješ tě před skonč ení m doby nájmu
sjednané  v bodě č . 1 tohoto č lrí nku Doba rrrí jmu v tomto pří padě skonč i uvedení m č rásti dotč ené
nemovitosti do pů vodní ho stavu apředání m ptonají mateli formou zápisu o předrání  apřevzsti
č risti dotč ené  nemovitosti.

ry. N{ jemné ' iiné  p} rtby s ieiieh rÉ hrtdt

Cena nájmu dotč ené  nemovitosti byla stanovena dohodou smluvní  stť an:

roč ní  smluvní  ruí jemné  ve vyš i 12 000,00 Kč  bez DPH (dvanáct isí ckorun č eskýcb).

Výš e uvedené  nájemné  spojené  suž ivinim dotč ené  nemovitost i je splatné  vž dykposlední mu
dni dané ho kalendrářní ho roku, na ú č et pronají matele uvedený v zi{ hlaví  té to smlouvy.

v. Pldv*  *  povinnoctl smluvnÍ { h ť filrn

Nájemce je povinen vž í vat č rí st dotč ené  nemovitosti, kteráje podle té to smlouvy pronajata za
ú č elem umí stění  a provozovrí ní  technické ho zaří zení , k ú č elu, k němuž  mu byla předrárra do
uŽí vání . Za souč rí st provozování  technické ho zařizsnt se považ uje té ž  kontrola jeho
provozuschopnosti, jeho tldtž ha opÍ avy a rekonstrukce.

Pronají matel se zavazuje umoátit nájemci připojittechnické ho z'aÍ í zsné k rozvoduel. errergie.

Kontrolu provozusclopnosti t€chnické ho zaří z€ni je nájern* c rrebo osoba ze něj korrtrolu
realizují cí  povinna předem pronají mateli ozrrá.mit.

Provedení  ú drŽby nebo opravy je nájemce povinen s pronají matelem sjednat ďespoň
14 pracovní ch dnů  předem. To se netyká havarijní  opravy' kterou smluvní  strany sjednávají
vŽdy podle konkré tní ch podminek.

Při provráděď ú drž by nebo opravy technické ho zsří zrneje osoba opravu provrádějí cí  povinna
postupovat tak' aby neruš ila pronejí matele rndměrným hlukem, praš no* i a j inými rregativnÍ mi
vlivy. Drí Je je povinna udrŽovat prostor, v němž  oprava probí há a dalš í  k tomu poť ebné  prostory
dotč ené  nemovitosti v č istotě. Dojde.li při opravě k poš kození  &ásti dotč ené  nemovitosti neb
jiných souč r{ sti nebo pffsluš enství  dotč ené  nemovitosti nebo pozemků tvoffcí  s ní  funkč ní  celelq
je osoba provádějí cí  opravu povinna před skonč ení m opravy uvé st na své  náklady vš e do
pů vodní ho staw. Po skonč ení  prací  musí  celý prostor pÍ o opraw použ ity uklidit a předat jej
pronaj í mateli.

Nájemce je při už í váni ěásti dotč €né  nemovitosti povinen kromě vš e sjednané ho zejmé tn:

a) uŽí vat dotč enou nemovitost pouze kú č elu vymezené mu v č 1. IL té to smlouvy'
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b) pl* tit ř'í dď a vč as sáj€mné  dle pffsluš tých Bs* anoveni teto smlouvy,

c) zap| atit neprodleně n.áhradu za vš echny š kody, které  vmiknou jeho zaviněďm při
provomvií ní  jeho č innosti ďe té to smlouvy nebo v přÍ mé  souvislosti s ní , pokud neuvede
poš kozené  věci nebo jejichpffsluš enství  do pů vodní ho stavu

Pronají matel je povinen umož nit nrí jemci pÍ ovozovát techní cké  zařÍ zení  umistěné  na dotč ené
nemovitosti k ú č elu sjednané mu v té to smlouvěo věetně kontol jeho provozuschopnosti,
ú drž by, oplav a rekonshrkci, a za tí mto ú č elem do dotěené  nemovitosti a pozemky s ní  furrkč ně
souvisej í cí  vstupovat.

Pronají matel je oprávněn provrádět konÍ olu dodrž ovani jednotlivých ustanoveni té to smlouvy,
zejmé na kontrolovat, zda ná$emce už í vá pfudmět nájmu ke sjednanánu ú č elu a v souladu s
obecně ávaznými předpisy.

Pronajimate|  se zavazl$e naklridat s dotč enou nemovitosti mimo jiné  tak" aby nedoš lo k
poš kození  technické ho zaří zeru umí stěné ho najejí  č ásti.

Pronají matel se dále z"avazuje, ž e bude nájemce iďgrmovat před zalzájení m veš ker'ých
stavebďch ú prav a rekonstrukcí  dotč ené  nemovitosti, které  budou mí t nebo by mohly mí t vliv
na řádnou funkci č i existenci technické ho zatizeru.

PronájÍ matel se zavazrrj?, b umoŽní  nájemci vstup do dotč ené  nemoví tosti' instalaci
technioké ho zaŤ aení ,jeho pffpravu na spuš těď k01.01.2019 a zkouš ky na zprovoznění  j iž
v pruběhu 0l.  12.  _ 3t . t 2.  2018.

Nájemce se zavazlje,ž e do dvaceti dnů  po skonč ení  doby nájmu za souč innosti pronají matele
na své  nrí klady provede demontriž  technické ho zaÍ izení , pří sluš nou č ást dotč ené  nemovitosti
uvede do pů vodní ho stavu azápisem ji předá pronají mateli'

VI . Závé rú ná ustanovení

Tato smlouva je sepsrfun ve č tyřmh stejnopisecb" zucttž pronají matel i nr{ jemce obdtž í po dvou
stejnopisech.

Změny a doplňky té to smlouvy lze č init pouze pí semnými dodatky, projednanými mezi
smluvní mi stranami a opatření mi jejich vlastrroruč ní mi podpisy.

3. Tato gďouva nabfiá rič inností  dnem podpisu oběrna smluvní mi stranami.

4. Smluvní  strany výslovně prohlaš uji, ž e si smlouvu pfuč etly' ž sby| asepsií na poďe jejich pravé
vů le a nebyla ujedruí na v tí sni ani za,nápaině nevýhodných podmí nek ana dtkaztoho připojuji
své  podpisy.

5. Pronají matel má právo futo smlouvu vypovědět i bez udrí ní  dů vodu s výpovědní  lhů toujednoho
roku' Yýpovědní  lhů ta zňí rrú bĚž r; tpruní m dncm měsí ce rÉ sledují ciho po rr* sÍ ci, v rĚrrž  bylra
vypověď doruč ena drubé  srrluvní  straně.

v praze dne 6. / l / il8 V Praze dne / !- lZ. Jn/ ?

I ng.

10.

8 .

9.

1 1 .

t 2 .

t .

2.

I ng. Vladi
M@Ť @3 Jednatel spolďnosti


