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S:MLOUVA o ~á~m~ prostor~ slo~žících 

Je poci~ik.$.~í 
na dobu neurčitou 

uzavřená podle § 2302 z č .89/2012 Sb. - Občanského zákoníku 

Článek I. 
Smluvní strany 

Pronajímatel: Město Rýmařov, nám . Míru 230/1, 795 01 Rýmařov, 
IČ : 296317 
DIČ: CZ00296317 
zastoupené starostou Ing. Ludkem Šimkem 

Ná jemce : 
Bytem 

Nehera 
náměstí Míru 

Michal 
1269/ 29a, 795 01 Rýmařov 

Článek II. 
Předmět nájmu, užívací oprávnění 

datum narození: 
IČ : 75392097 

1. Pronajímatel jako výlučný vlastník přenechává nájemci do užívání prostory slouž ící podnikání v ulici Radniční čís . ori. 5, čís . pop. 1011 
v Rýmlřově, na parcela číslo 26, katastrální úze:ní Rýmařov . Prostory se nacházejí v přízemí. 

2. Nájemce prostory za dále uvedených dohodnutých podr.iínek v této smlouvě do nájmu přijír.iá a zavazuje se pornajímatel i za nájem platit níže do
hodnuté ná jemné . 

3. Velikost prostor : 

a) hlavní funkční plochy 
prodej r.a oděvy 
sklad 1 
sklad 2 
kancelář + šatna 

t. j . celkem hlavní fonkční plochy 

b) pomocné prostory ( příslušenství ) 

WC + umývárna 
rampa 

t. j . celkem po!l'ocné prostory 

Dále jen Prostor nebo Prostory 

4. Prostory '.e nájemce oprávněn používat pouze jako cukrárna. 

108 .00 m2 
10 .00 m2 
li.20 m2 
UO m2 

133.40 m2 

3. 00 m2 
UO m2 

7. 80 m2 

Změna způsobu užívání je přípusrná pouze dohodou s pronajímatelem forrr()U písemného dodatku této nájemní smlouvy. 
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5. Nájeioce :iesmí přenechat žádnou ze součástí Prostorů do podnájmu jiné osobě a to ani bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu pronají.F..a
tele. 

6. Nájemce muže s předchozím souhlasem proJajímatele převést nájem v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti , jíž ?rostor slouží. Souhlas 
pronajír.:atele i sr:tl.ouva o převodu nájmu ;,yžadují pisemno1 form~. 

7. Stavební úpravy, měny dispozice Prostor a podobné úpra,y jsou přípustné pouze po předóozím projednání s pronajíll'.atelem formu písemného do
dodatku této nájemní smlouvy. 

8. Nájeioce uzavírá svým jménem smlouvy na dodávky energie, vody a další dodávky a služby, související s užíváním Prostor ve všech případech , 
kdy je :echnicky proveditelné jejich sarr:ostatné rr.ěření nebo stanovení pro Prostory a nese tyto náklady ze svých ~rostředků . 

9. Náklady na služby, kde na nájer.ce připadá podíl z těchto nákladu, daný podílem ploch Prostor na celkové ploše objektu, vyúčtuje pronajímatel 
nájemci způsobem a v termínech dle Pravidel pro poskytování a rozúčtování služeb spojených s užíváním bytových a nebytových prostor v 11'.ajetku 
r:ěsta Rýmařova . Na tyto náklady bude nájence poskytovat pronajJUateli zálohy dohodnuté v článku III. odstavec 3. 

10. V najatých Prostorech plní náje:::ce na svůj náklad povinncsti vlastníka vyplývající z obecně závazných požárních a bezpečnostních předpisi 

'.!. Pror.ajír.atel souhlasí s U]ístěním místa podnikání resp. sídla firmy nájerrce v pronajatých nebytových prostorech dle odst . 1 tohoto článku . 

Článek III . 
Nájemné , zálohy na s lužby 

1. Roér.í sazba nájerr,ného čin:: 
- za hlavní funkční plochy 
- za ~ornocné prostory 

855.00 Kč za 1 1112 

579.00 Kč za 1 m2 

Celková částka ročního nájemného za Prostory podle ploch včetně vybavení dle č~. II./1 činí 122425.00 Kč 

Nájemné za každý i započatý r..ěsíc tedy čir.í 10202 .00 Kč 

2. Částka nájer..ného dle předchozího bodu má platnost na dobu určitou pouze do dne, ke k:eré:ru Rada rr.ěsta Rýlr.ařova stanoví nové všeobecně plat
né sazby za pronájem Prostor. Pro budoucí úpravy výše nájemného a záloh na s užby bude sloužit výpočtový jst úhrad za užívání Prostor, který 
bude potvrzen oprávněnýn zástupce::i ná jer.ce. 

Nájerr.ce se zavazuje nové sazby iáje::.né~o fomou výpočrnvého listu k této smlouvě na výzvu pronaj:rna:eie od da:a jejich plarnosti příjnout 
a pronajímateli platit. 

3. Výše záloh na siužby, které budou pronajím3telem vyúčtovány dle ustanovení čl. II. odst. 9, se stanoví rrěsičně 3400 .00 Kč . 

4. Splatnost úhrady nájemného a záloh na služby se stanoví 

rrěsičně ve výši 13602. 00 Kč vždy do 10 . dne příslušného rrěsíce . 

Úhrada bude prováděna na běžný účet správce domovního maje:ku města číslo 4905771/0100 u Ko:nerční banky ilruntál složenkou nebo převodnír.i pří
kaze::i. Variabilní sy::bol úh~ady 9531110 . 

5. V případě , že náje::ice neutradí platby uvedené v předchoz:m odstavci této smlouvy v termínech stanovených touto smlouvou, je nájemce povinen 
hradit pronajír.1ateli majetkové sankce (úrok z prodlení, poplatek z pradlen:) dle platných právních předpisu. 

6. V případě , že se nájemce stane plátcem DPH a pronajímatel se vzdá nároku na osvobození od DPH dle § 56, odst. 4) zákona 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění, bude sjednané nájemné zvýšeno o příslušnou daň . Rozhodnutí o vzdání se nároku na osvobození bude ná jemci pronajímatelem pí
semně oznárr.eno. 
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Článek IV . 
Doba nájmu, ukončení nájmu 

1. Nájem podle této smlouvy začíná dnem 01.01.2019 . Smlouva o :iájmu se uzavírá na dobu neurčitou. 

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny vypovědě: smlouvu bez udání duvodu, výpovědní lhůta činí 6 (šest) měsícu a počítá se oci prvého dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně . 

3. Má-li však strana k výpověď: vážný duvod (§ 2308 a§ 2309 Obč . zákoníku) , je výpovědní lhuta 3 (tři ) měsíce. Trvá-li nájem po dobu delší než 
5 let a vzhledem k okolnostem strana nemohla předpokládat, že druhá strana nájem vypoví, je výpovědní doba vždy šestiměsíční. 

Článek V. 
Vyklizení a předání prostor 

1. Po skončení nájmu je nájemce povinen předat ?rostory pronajímateli vyklizené a ve stavu v jakém je převzal k užívání s př:hlédnutím k obvyk
lému opotřebení a k úpravám, které oprávněně v Proswrech p:ovedl. 

2. Nájemce předá Prostory pronajímateli v den, kdy končí nájem jiným zpusbem než uplynutím nájemní doby, ne)ozději však do 15 dnu po ukončeni 
čení nájmu. Nevyklizení a nepředání prostor v den ukončení nájmu v žádném případě nezakládá právní stav pol:račování nájmu a to ani v případě, 
že pronajímatel tento stav dočasně strpí. 

3. Užívá-li nájemce Prostory i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho nevyzve, aby mu Prostory odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla zno
vu uzavřena za podmínek ujednaných puvodně . Byla-li puvodně nájemní smlouva uzavřena na l rok, platí, že nyní byla uzavřena na jeden rok. By
la-li kratší, než jeden rok platí, že nyní byla uzavřena na tuto dobu. 

t Nájemce je povinen uhradit ~ronajímateli nájemné a zálohy na služby dle článku III. až do dne předání Prostor . 

Článek VI. 
Ostatní ujednání 

1. Správu domovního majetku vykonává pro pronajímatele organizace Byterm Rýmařov se sídlem v Rýmařově, ?alac~ého 11. Správce je oprávněn prová
dět vuči nájemci všechny úkony za pronajímatele s vyjímkou aktu vyhrazených statutárnímu orgánu města Rýmařova. 

2. Pronaj:matel je povinen odevzdat Prostor nájemci ve stavu zpusobilé;r, ke smluver.é::m ,jčelu nájmu. 

3. Nájemce je povinen hradit ze svých prostřeéku běžné náklady na údržbu a opravy Pros~or, jejichž potřeba mikla běžným užíváním, revize ener
getických rozvodorých sítí, servis a opravy vestavěného zařízení Prostor. 

4. Pojištění objektu, ve kterém jsou umístěny Prostory, proti živelným pohromám, požáru a škodám zpusobeným vodou provádí svým jménem a na svuj 
náklad pronajímatel. Ná jerr.ce je oprávněn na svuj náklad a svým jménem uzavřít jakékoliv další pojistné smlouvy k ochraně svého majetku 
a předmětu své činnosti v Prostorech. 

5. Nájeioce je povinen do 5 dnu oznámit pronajímateli škody na pronajatém majetku vzniklé provozem nebo pojistnou událost, na kterou se vztahuje 
pojištění objektu vlastníkem. 

6. Nájeioce je povinen do 5 dnů od jejich vzniku oznámit pronajímateli vady na předměrn nájmu . Pronajímatel je povinen bez zbytečného odkladu va
dy odstranit . 

7. Nájemce je povinen na požádání umožnit pronajímateli přístup do všech Prostor za účelem kontroly zpusobu užívání prostor, udržování pořádku 
a bezpečnostních protipožárních předpisu a zajištění stavu a potřeby údržby Prostor a jejich vybavení. 

8. Nájemce se zavazuje dodržovat při své činnosti předpisy pro ekologii a hradit pokuty z porušení této povinnosti. 
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9. V případě, že provozní doba v Prostorech bude zasahovat do doby nočního klidu (mezi 22. a 6. hodinou), stanoví nájemce provozní dobu podle 
požadavků Městského úřadu Rýmařov a bude dodržovat opatření k omezení nepřípustného hluku vzniklého v době nočního klidu tímto provozem. 

10 . Nájemce je povinen odstraňovat sníh a led ze střech Prostor Jbjektu, který má ve výlučném užívání. 

J . Ostatní práva a povinnosti obou stran, které nejsou uvedeny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ve znění 
platných nájnu novel a ustanovení občanského zákoníku. 

Článek VII . 
Schvalovací doložka 

1. Zárr.ěr proná)u byl schválen usenesením RM č . 5475/109/18 ze dne 10 .09 .2018 a ten byl poté od 19.09 .2018 do 18.10.2018 zveřejněn na úřední 
desce Městského úřadu Rýmařov . 

2. RM schválila tuto smlouvu usnesením č. 275/5/18 ze dne 20. 12.2018 

Článek VIII . 
Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují , že ustanovení této smlouvy jsou srozumitelná a určitá, byla dohodnuta svobodně, za rovných podmínek a odpovídají 
jejich vuli . 

2. Strany souhlasí, že dodatek smlouvy o zffiěně výše nájemného dle článku III./2 má formu propočtu na samostatném výpočtovém listu, potvrzeném 
oběma stranami . 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. 

V Rýmařově dne 31.12 .2018 

~ 25\~V 
 

razítkol;;is pronajímatele 
Ing. Luděk Šimko 

starosta Města Rýmařova 

Př íloha : Souhlas se zpracováním osobních údajů 

in:STO 
RÝ~JAŘOV 

1~5 01 
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podpís nájemce 
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