
SMLOUVA
0 NAJMU UéEBEN §K0LY

na obdobi 24. zaii‘i 2018 — ‘7. éervna 2019

Dm détt a mlédeie Praha 10 ~ Dm UM
Pod Stnickou vinici 623/23
100 00 Praha l0
Zastoupeny : p.Romanem Urbancem, feditelem
déle jen ,,Néjemce“

a

Zékladnf §kola, Praha — Petrovice
Dopplerova 35 I
109 00 Praha IO-Petrovice
160: 71008314
mtoupené feditelem Skoly Mgr.Petrem Zemanem
dale jen ,,Pronajfmate1“

uzaviraji nsledujici dohodu — Smlouvu o néjmu uéeben ikoly

l. Pronajl'matel pronajfmé néjemci keramickou dflnu od 24. zéff 20l8 do 7. éervna 20l9 a dal§f nebytové prostory
(sociélnf wizeniata) v budové Zékladnf Skoly, Praha — Petrovice, Dopplerova 35!, a to :

Keramika : Pondéli : 14,30 — 17,30 hod., celkem 3 hodiny
Stfeda : 15,00 — 18,00 hod., celkem 3 hodiny
Ctvrtek: 15,00 —18,00 hod., celkem 3 hodiny

Celkem 9 hodin

Cenn pronéjmu je 711 1 hodinu (60 minut) pronéjmu.

Néjem se netj'ké dn Skolnlch prézdnin a pi‘edem oznémenych volnych feditelskslch dn.

2. Néjemce se zavazuje uhradit néjemné na mkladé vystavené faktury k31.12. a k30.6. na Cet Ekoly 61510

3. Po dobu néjmu je néjemce povinen dodrzovat bczpeénostnl a hygienické pfedpisy a pravidla sohledem na
provozovanou Cinnost.

4. Néjemce nebude pronajaté prostory dale pronajimat jinérnu subjektu nebo fyzické osobé a bude je vyuzivat pouze
pro dohodnuté I'Iéely, tj. sportovnl aktivity.

5. Néjemce se zavazuje uhradit do 30ti dn veSkeré Skody, které zpsobi sém nebo budou zpsobcné v dobé jeho
pronéjmu.

6. Néjemce se zavazuje dodxiovat skolni kid a pokyny feditele Skoly nebo jim povéfeného zaméstnance Ekoly.
7. Pronajfmatel nezodpovidé an pffpadnou ztrzitu nebo krédez majetku néjemce.
8. Tato smlouva se fidi pfislu§nym ustanovenlm zékona (‘5. 11611990 8b., v platném znénf véetné zmén a doplk,

déle platnymi przivnfmi pfedpisy, které souvisf s pronajfménlm nebytoch prostor.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichi kaidé smluvni slrana obdrif po jednom. Smlouva

nabyvé platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

V Prazedne: 1121112018

Pronajimatel

$3




