
Podnéjemni smlouva (5.: 512019

Zékladnf Skola, Praha 10, U Rohééovych kaséren 19.11381, pl‘ispévkové organizace zastoupcné
Mgr. Jindrou Pohofelou, fedilelkou Skoly
1C0: 55993225

(déle jen néjemce)

3

Dim dad a mlédeZe — Dm UM
Pod StraSnickou vinici 23
100 00 Praha 10
zastoupeny Romanem Urbancem, feditelem
1C0: 45241945

(déle jen podnéjemce)

uzavfrajf podle zékona 6. 8932012 51)., o néjmu a podnéjmu nebytovych prostor, v plamém znéni

smlouvu o podmijmu

l.

Pf-edmét podnéjmu

Pfedmétem podnéjemniho vztahu zaloieného touto smlouvoujsou nebytové proslory v budové Zzikladni skoly,
Praha 10, U Rohéoch kaséren 19 : velké télocviéna, Satna, WC; ve sti‘edu malé télocviéna
V pfedmétu podnéjmu nebude provozovéna Cinnost, které by byIa v rozporu s plamSImi prévnimi pfedpisy,
s morélkou a pravidly sluSného chovéni.

Pro 1'16e této smlouvy 5e konstatuje, Ze uvedené nemovitostje ve vlastnictvi oboe hlavniho mésta Prahy a podle
jejlho Statutu byla taro nemovitost svél‘ena do sprévy mt. Praha 10. Méstské East Praha IO — pronajimate1,je
oprévnéna pfenechat nemovitost néjemci do néjmu na zékladé néjemni smlouvy ze dne 1.7.2001.

II.

Uéel podnéjmu

Pfedmél podnajmu bude vyuZivén ke sportovnimu utelu ve dnech : pondéli, étvrtek
Od-do : P0 15.00-18,00 hod. Celkem : 137 had. .17 had. {dé .r'

CT moo-[9,00 hod.

III.

Doba trvni smlouvy

Tate smIouva se uzaviré na dobu uréitou od 7.1.2019 do 6.6.20l9 , a to v souladu se zmocnénlm — Plné moc
ze dne 7.9.200; 130:1 iii-Lb); _
Necviéi se : @112...— feditélské Y91_n0_ 9

l8.2.-22.2. — jarni prézdniny
18.4. — velikonoéni prézdniny

Obé sm1uvn1 strany maji moinost ukoncit pi‘ed up1ynut1m sjednané doby podnéjemnf vztah i bez udzinl dvodu,
vypovédi s 1 mésiéni lhtou, které poéne béiet prvniho dne mésice nésledujiciho p0 doméenf pisemné vipovédi
druhé smluvm’ strané, pfiéemz podnéjem pak skonéi uplynutim této doby.



Néjemce mate 5 okamzitou platnosti zrusit smluvni vztah v pfipadé. 2e podnéjemce hrubé pomSi své zévazky
stanovené ve smlouvé, zpsobi—li skodu na zazeni Skoly nebo nepfati-li fédné néjemné a hradu sluieb ve
stanovenych terminech.

ZruSeni smluvniho vztahu v pisemném vyhotoveni je L'Iéinné dnem doruéeni néjemci.

IV.

Uhrada za uiivéni nebytovych prostor a sluieb s tlm spojenich

VYSe L'Ihrady za podnéjem 3 2a sluiby (smluvnf cena), spojcné s uZivénim pfedmétu podnéjmu, byla stanovena
takto :

(Jhrada za podnéjem za smluvni obdobi
Uhrada za sluiby 2a smluvni obdobi

13hrada celkem ..................... 52 909,00 Ké

Podnjemce se zavazuje uhrudit oddélcné hradu za podnjem a sluiby , na zékladé fakturace provedené
néjemcem za celé smluvnl obdobi, a to :

- pfevodem na (1661 néjcmce u , VS = éso faktury
. platbou v hotovosti do pokladny néjemce

Bude-li podnéjemce vice nezjeden mésfc v prodIenf s placenim hrady za uZivénl nebylovj’ch prostor, resp.
s placenim L'Ihrady za slqy s tim spojené Ci jejich nedoplatku, je povinen zaplatit rok z prodleni ve vysi

denne.

V.

Préva n povinnosti smluvni stran

Podnjemce se zavazuje pronajaty pfedmét néjmu uZivat v souladu s delem podnéjmu uvedenjm v él. ll. této
smIouvy, chrénitjej pfed poskozenim, ztrzitou nebo zniéenim Ci jinSvm zneuZivénim a ueovatjej po celou dobu
podnéjmu ve stavu zpsobilém utivni. Odpovidé za udriovénf pofédku a éistoty v uZivanych prostoréch i
v areélu §koly. Déleje povinen pfedmét podnéjmu uzivat v souladu s prévnfm fédem, pravidly sluSnosti a
dobch mrav, dodriovat skolni fad, beZpecnostni, hygienické a protipozérnf pfedpisy.

Podnéjemce odpovidé za Viechny Zpsobené Skody vzniklé nn majetku néjemce v prbéhujeho usinl.

Odpovédnost za fédné uZivéni pfedmétu podnéjmu v dobéjeho u2ivéni jsou povéfeni pan
Jmenovani odpovidaji 2a pofédek a pfipadné Skody oznémi zéstupci Skoly (néjemci).

Podnéjemce odpovldé za Skodu zpsobenoujim nebo osobami, které se v prostoréch budou zdrzovat aje
povinenjejl nésledky odstranit, ppadné Skodu néjemci po dohodé s nim nanéné nahradit.

V pfipadé havérie je podnéjemce povinen provést pméfeny zésah, ktery zamezi vzniku dalsich Skod.

Podnéjemce nenl oprévnén s pfedmélem podnéjmu déle disponovat.



Zévéreén usta noveni

Pokud tato podna’ljemni smlouva nestanovijinak, fidi se préva a povinnosti néjemce a podnéjemce pfisluSnymi
ustanovenimi zékona (‘5. 8932012 Sb. 0 néjmu a podnéjmu nebytovjch prostor v platném znéni a obéanskim
zékonlkem v platném znéni.

Tato podnéjemnf smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz Raid}? mé plamost originélu. Jedno
vyhotoveni obdrzi néjemce, druhé podnéjemce, tfeti zi‘izovatel a ctvrté L'Iéetnl rma OImcSo.

Smluvni strany prohlaSuji, 1e smlouva byla sepséna na zékladé pravdivych daj ajejich pravé svobodné vle 8
2e 5 jejfm obsahem souhlasi. Na dkaz toho pf‘ipojujf své podpisy.

Podnéjemnf smlouva nabyvé platnosti a cinnosti dnem uzavfenf podnéjemni smlouvy (die 61. Ill).

Praha, 7.1.2019

néjemce
. ...

podnéjemce




