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číslosmlouvy 193/94
změna nájemného

Smlouva
o nájmu nebytovtých prostor

NíŽeuvedeného dne, měsíce a roku

Městská částPraha 5, nám. 4. ŕl1na 4, Praha 5, zast. starostou panem Ing.

Amoštem Bělohlávkem, a na základě smlouvy o správě obecního majetku

zastoupená správcem nemovitosti ACCT - Rakouskoćeská poradní a obchodní

spol. s r. o. se sídlem Staroměstské nám. ô, Praha 1

(dále jen "pronajímatel")

(dále ''nájemóe'')

uzavíra1ína základě zákona č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových
prostor ve znění pozdějšíchpředpisů tuto

smlouvu:

ä.ĺpŘeDMĚT NÁJMU

touto smlouvou přenechává nájemci k uŽívánínebytové prostory v
čtvrtSmíchoy ulice: K Vodojemu ě.o.7

o druh nebytových prostor: garáž
podlaŽí: přízemí

početmístností:1

celková výměra: 17,00 m2

đ.z ÚČeL NÁJMU
Uvedené nebytové prostory se pronajímĄíza účelem:
garáž
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Čl.s ooał ľÁ.lnĺu

Nájemní smlouva se uzavírá od 1.1. 1995 na dobu neurčitou

Změna smlouvy ze dne 3.11. 1986

Čl.ł ruÁlEMNÉA PoDMĺNKY sPLATNosTl

a) Nájemné ěiní za jeden m2 podlahové plochy ročně..........'.

t.j. celkem ročně'...'..

nájemné měsíöně.
záloha na ÚT měs rcne

400,-Kč,

6.800,-Kč,

567,-Kč
105,-Kć

000,-Kě

672,- Kě

paušál za služby spojené s uŽíváním..
měsíčně(odvoz odpadu, úklid a osvětlení spol
prostor, a pod.).

měsíčněcelkem

b) Nájemce si bude sám zajišt'ovat následujícídodávky nebo sluŽby:

c) Celková úhradanájemného spolu s dalšímisluŽbamije splatná přímo bez dalšího
vyúčtovánía to měsíöně nejpozději do 5. d t
pronajímatele vedený u Českéspořitelny Praha 5,

d) Při opožděnémzaplacení se sjednává majetková sankce Ve výši 5o/o z
nezaplacené částky zakaždýzapočatý týden prodlení.

e) Měsíčnĺnájemné stanovené v cl. 4, písmeno a) vzniká dnem 1.1.1995.

0 Pronajímatel je oprávněn vŽdy po úřednímoznámení míry inflace V
předcházejícĺm kalendářním roce zvýšit nájemné aŽ do výše shodné s mírou inflace,
a to od prvního dne kalendářního čtvrtletÍnásledujícího po tomto oznámení.

g) Výši záloh na vodné a stočnéa na ostatní službyspojenés uŽívánímmůŽe
pronajímatel upravit podle skutečných nákladů a cenových vlivůa nejméně
jedenkrát ročněprovede vyúčtovánízálohovaných plateb. Nedoplatek nebo
přeplatek musí být splacen do 1 měsíce po doručenívyričtování.
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Č l. s pnÁvn A PoVlNNosTl snĺ luvľ ĺ cH sTRAN

Nájemce je povinen:
- udrŽovat převzaté  pronajaté  prostory ve stavu způ sobilé m k už í vání  po celou dobu
platnosti té to smlouvy a povádět vlastní m nákladem jejich běż nou ú dż bu, přič emŽ
nájemce zároveň potvrzuje převzetí  těchto prostor bez jakýchkoliv nároků  vů č i
pronají mateli a bere na vědomÍ , Že pronajaté  prostory jsou stavebně kolaudovány
jako garáž
- už í vat pronajaté  prostory pouze v souladu s touto smlouvou,

_ dodrž ovat bezpeč nostní a protipož ární  předpisy v objektu,

_ umoŽnit pronají mateli v nezbytně nutné m rozsahu vstup do jí m uŽí vaných prostor
zejmé na za ú č elem zjiś tění jejich stavu a uż í vání  v souladu s touto smlouvou,

- stavební  a stavebnětechnické  ú pravy provádět jen po předchozí m pí semné m
souhlasu pronají matele,

- oznámit pronají mateli bez zbyteč né ho odkladu vš echny závady, které  podstatně
brání  řádné mu uŽí vání  pronajatých prostor,

_ nájemce nesmí  pronajmout do podnájmu jí m uż í vané  prostory třetí  osobě ani uŽí vat
tyto prostory se svými obchodní mi partnery bez pí semné ho souhlasu pronají matele,

_ nahradit š kody, které  by pří mo, nebo v souvislosti s už í vání m nebytových prostor,
způ sobil pronají mateli nebo třetí m osobám,

_ po skonč ení  uż í vání  pronajaté  prostory vyklidit a protokolárně předat pronají mateli
v takové m stavu, v jaké m je převzal; s přihlé dnutí m k běż né mu opotřebení . Pokud
tak neuč iní , je nájemce povinen za każ dý započ atý týden prodlení  zaplatit
pronají mateli majetkovou sankci ve výš i Ötvrtletní ho nájemné ho placené ho podle té to
smlouvy.

Nájemce souhlasí  s tí m, Že pokud nevyklidí  předmětné  nebytové  prostory do jednoho
měsí ce po skonč ení  platnosti té to smlouvy, má pronají matel právo převé st zaří zení
nebo zbož í  nájemce do náhradní ch skladových prostor a ú č tovat nájemci náklady s
tí m spojené , tj. dopravu a skladné .

Pronají matel je povinen:
_ odevzdat nájemci pronajatý nebytový prostor nejpozději ke dni zahájení  nájmu
podle té to smlouvy,

- zabezpeč ovat řádné  plnění  sluŽeb, jejichŽ poskytování  je s už í vání m nebytové ho
prostoru spojeno.
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Čl.z ołl_Šĺu.lnoľĺÁľi

a) Pokud to vyżaduje způsob užívánípronajatých prostor nájemcem, je jeho
povinnostĺ dále zajistit souhlas' oHS a os sPo Prahy 5 včetněpřípadné
rekolaudace z odboru výstavby oU Prahy 5.

ä. e sxoruČeľĺĺNÁJMU

Pro ukončenínájmu platípřísluŠnáustanovení zákona ć. 11611990 Sb. ve znění
pozdějšíchpředpisů.

b) Nájemce není oprávněn umíst'ovat jakékoliv reklamy a vývěsníštĺýbez souhlasu
pronajímatele.

c) Ve všech věcech týkajícíchse práv a povinností pronajímatele se nájemce bude
obracet na správce domu _ AccT spol. s r.o', divize Správa nemovitostí a reality, se
sĺdlem J. Plachty 17, Praha 5.

d) Vzhledem k tomu, Že v garáŽi jsou umístěny uzavÍrací_avypouštěcíventily topení
_ výše nájemného byla stanovena pouze na 400,- Kč/1m2lrok

Ô. g zÁvĚnetľĺÁUsTANoVENĺ

a) Pokud není v tétosmlouvě stanoveno jinak, řídíse vztahy mezi smluvními
stranami příslušnýmiustanoveními zákona č'116/1990 Sb. ve znénípozdějších
předpisů.

b) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými
zástupci smluvních stran.

c) Tato smlouva je sepsána Ve třech vyhotovenÍch, z nichž , pronajímatel, správce a
nájemce obdrŽí po jednom.

d) Smluvní strany uzavřely tuto smlouvu váŽně a ze svobodné vůle, coŽ potvrzují
svými podpisy.

V Praze dne 9.12. 1994

Pronajímatel Nájemce


