
0 v ě č

ve smyslu ust. š 4| 7ákonz č |28/2000 Sb o 0hcích zveřejněno od 13.05.20l9 d0 3 „(E 2019

<chváIenn usnesením Rady měsw Kan'íne' č.585 ze dne 12.06.2O W

města Karvíné, OdhorVyhotovil: Magistrát

datum: 14,061019 Podpis:

SMLOUVA O NAJ MU GARAZE

MMK/SML/684/2019

slatu tárm' město Karviná

adresa: Fryštátská 72/] 7T6 ?4 Karviná-Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k
podpisu sm1ouVy oprávněna na zák1adě

pověřenI Ze dne 02 m 7m g,
mg

Helena
Bogoczuvá, MPA,

vedoucí Odboru maj etk0vého

IČ: OOZ97534

DIČ: CZO0297534

Bankovru' spojení: Komerčni banka a. s.

Čís1o účtu: 10006-18308791/0l00

(dále jen "pronajímatel")

m

Irenka S7urmannvá

rodné číslo:

Irvale bytem: Karvíná-FryštáI

(dále jen "nájemce")

prohI ašuj í, k Jsou plně způsobilí k právním jednáním a uzavírají pod1e ust. š 220I a násL

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění, tuto srnlouvu:

I.

Úv0dní ustan0vení

Pronaj Hnatel je vlasmíkem pozemku p.
č. 140/l4, jehoŽ snučástí je budova čp. 48 stoj ící m

u1ici Markova, Karviná-FryštáL PoZemek je zapsán u Katastrá1ního úřadu mm

M0ravskoslezský kraj, Katastrální pracaví ště KaIviná, nn lísm vIasmichí č.1oom, kaIastrál m'

území Karviná-město, obec KarViná Na zák13dě uvedeného je pronajímatel oprávněn s výše

uvedenou nemovitostí nak1ádat, to je rovněž ji pronajímat.
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II.

Předmět a účel nájmu

I. Pmnajímate1 WW úkladě lél0 smlouvy přeneehává nájcmci do užívání garáž č. 5 (dá.le jen

garáŽ) nacházeJ íeí SS v objektu uvedeném V článku l. re'm smlouvy a nájemce mm garáž do

užívání při j ímá.

2. Nájemce je oprávněn shora uveden0u garáž užíval
pouze

k park0vání osulmího

automobilu: v vlastnictví.který je jeho

3. Nájemce není ()právněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele zřídit

k pronajalé garáŽi užívaeí právo třetí osobě.

III.

Nňjenmé

I. Nájemce Se zavazuje hradít pronajímateli za užívání garáže nájemné včemě DPH. Nájemné

je smlaní, jeho výše je uvedena v evidenčním 1ístu, který je přílohou č a nedílnou součásli

této sm1ouvy (dále jen evidenční 1m). Daňovým dokladem je splátkový kalendář, který je

ř„ 2 m nedílnou mučástl Léto kalendář bude napřílohou smlouvy. Splátkový vystavován vždy

období 12 měsíců. Po uplynutí tém doby bude stávaj ící sp1átkový kalendář nahrazen novým

sp1átkoVým kalendářem. Pro rok 2019 bude sp1átkovy' ka1endář vystaven m období červenec

prosinec 20]9_

2. si Límto wm ka|endářni rokPronajímateI vyhrazuje právo upravovat výší nájemnčho jednou

dle míry inflace oňciálně vyhlášene' Ceským statistickým úřadem Z'd. předchozí kalendářní

rok. Nájcmnc' bude
upraVeno 113 základě rozhodnutí

orgánu
statutarního města Karviné

a účinností ode dne V Lomto rozhodnutí stanoveném . Uprava nájemného bude náj emei

písemně oznámena nejpozději k pos1ední mu dni měsíce předeházej ícíh0 měsíci. v němž bude

požadováno zvýšcnc' nájemné, a bude pronáj írnatelem provedena 7měnou na evidenčním

11stu, který SS okamžikem jehu doručení nájemci stane nedílno u součástí teto sm1ouvy.

= tímlo souhlasí a £ vc stanovenéNájemce postupem zavazuje platí1 nájemné výši

v pisemne'rn oznámení m v nově vyhotoveném evidenčním listu.

3. Povinnost pIatit nájemné vzniká dnem Ol.07.20l9. Nájemné včetně DPH ss zavazuje

nájemce platit k 15, dni mčsícc, w SS na účetpronaj ímate1i vždy který platí nájemné přímo

pronaj ímme1e uvcdený V 7áhIaví Iétn smlouvy.

ÍV.

Doba nájmu

1. Nájemní sml0uva Se uzavírá na dobu neurčitnu S účinností od 01.07.20l9.
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V.

Vímbecná ustnnoveni

1. Nájemce prohlašuje. že mu bylo urnožněno prohlednout >i před uzavřením této smlouvy

pronajímanou |I'|\l tímto stav této znám.garáž aje garáže

2. Náj emee provádí na v1asLní nák1ady tuto běžnou údrŽbu iii opravy garáže:

opravy jednotlivých vrchních částí podlah, výměny prahů a nn

opravy vrat a jejich součástí, výmčny zámků, kování a k1ik,

výměny elektrických koncovýeh zařízení m rozvodných zaří zenf , zejména vypínačů,

zásuvek, jističů.

Nájemce jc povincn provádět mvněž na vlastní nák1ady veškeré opravy garáže, jejichž

potřeba vznikne jeho zaviněním. Ostatní údržbu a nezbytné opravy garáŽe provádí

pronaj ímátel.

3. bez odkladu oznámit kteréNájemce je povinen zbytečného pronajimateli potřeby opIav,

vznílcnou um předmětu nájmu, a ktere' je povinen provc'st pronaj ímateL V případě nesplnění

ozuamovací povimiosti nebo vzniku škody způsobené přímým zavinením 22 strany nájemce.

za škodu 1ak10 vznik1ou včetn ě důsledků Vodpovídá jejich plne' výši nájemce. Nájemce je

povinen při provádění udržby m oprav poskytnout pronajímateli nezbytnou součinnost a snášet

nmeZení v užívání předmětu nájmu, která souVisejí S prováděním mm a oprav.

4. Náj cmcc SC zavazuje, že při provádění stavebních
úprav dodrží po stupy stanoVene'

zákonem 183/2006 Sb.. stavehním zákonem v platne'm znění, a bere na vědomí , že pro

stave bni
úpravy či jiné změny předmětu nájmu je nutný předchozí písemný souhlas

V souvislostí těmito čí změnami bude mezi smluvními stranamipronajímatele. úpravami

u 7avřena písemná dohoda, zejména O poměru finančního zatížení obou smluvních Stran.

5. Nájemce je povinen v pronajalé garáži dmlr'Žnvat obecně 7ávazné právni předpisy) 7.eime'na

předpisy týkající šš požární ochrany a bezpečnosti.

6. G" bude nájemci odevzdána dne 01 .O7.2()19. O předání i převzetí garaže se mezi

pronajímatelem Š nájemcem sepíše předávaeí protokol, který SS jejich podpisem stává

pří 10hou te'to srnlouVy. Do protoko1u se uvede stav garáže, její vybavení a případné závady,

budou-h zj íšteny, včem ě způsobu jejich odstranění.

VI.

Skončení nájmu

1. Tato nájemní sín.louva může být ukončena písemn0u dohodou smluvních stran.

2. Odstoupit od mm smlouvy můŽe smluvní strana
pouze v případech sjednaných V mm

srnluuvě nebo stanoví-li tak zakoník.občanský

3. Smluvni 55 že tuto smlouvu může kterákoI i v smluvní strana bezstrany dohodly, vypovědět

uvedení dův0dů, 8 to v jednoměsíční výpnvědní době, která začíná bežet prvním dnem

% měsíce nás1eduj íoího po
doručení písemné výpovědi druhe' smluvní straně.

š x

a
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4. Pronaj ímate1 u nájemce mohou smlouvu písemně vypovědět bez týpovědní doby Z důvodů

uvedených V občanske'm zák0níku. Ve výpovědi musí být uveden výpovědni důvod.

Sí Ke dni ukončeni nájmu je nájemce povinen garáž vyk1idit a předat ji pronajimateli \'e

stavu V jakém ji převZal přihlédnutím k obvyklému opotřebení, případně odhomě

provedenými stavebními úpravami či jinými změnami, k nímž měl prokazate1ný souhlas

pronajímatele. Opravy m náklady spojeně i běžnou udrŽbo u garáže: jejiohž potřeba vznik1a do

skončení a které má d1e hradit kdoby nájmu, smlouvy nájemce, zajistí nájemce nejpozději

termínu předání garáže. Pokud tak nájemee neučiní, mm tyto opravy
a běžnou údržbu

pronajímatel na náklad nájemce.

V".

Závěrečná ustanovení

1. Není-lí V této SmIouvě stanoveno jinak, řídí se práva m povinnosti smluvních stran

zákoníkem.občanským

2. Sm1u\mí strany 55 dohod1y, že veškeré písemnosti související touto sm1ouvou jim budou

doručovány na adresu uvedenou v mmm této smlouvy, nesdělí-li jedna smluvní strana druhe'

smluvní sIIaně písemně jinou adresu pro doručování pÍsemuosLi. Smluvní strany se dálc

dohodly , že pokud náj emoe zmaří doručení písemnosti zasílaných mu pronajímate1em tím, že

neoznámí změnu doručování se budou zapronaj ímate1i adresy pro pisemno stí , tyto považovat

doručené třetím pracovním dnem
po

odes1ání .

3 Tato sm ] ana může být měněna bez uzavření dodatku vyhotovením nove'ho evidenčního

listu ii jeho doručenim nájemci. Talo smlouva může bý1 rovněž měněna be'z u7mňení dodatku

fotmou doručeni 0Známení dlc článku IH. odst. 2 teto smlouvy a evidenčního listu nájemei.

Jakékoliv nebo této možné učinlt formoujine' změny dopl nění smlouvy je pouze písenmých

dodatků, které budou za dodatek výslovně označeny, vzestupně číslovány a podepsány oběma

smluvními stranami, Písemná forma jc nczbytná pl'O právní jednání smčřuj ící ke zrušení

smlouvy

4. Statutární město Karviná dle zákona č. 340/2015 Oje povinným subjektem Sb„, registru

smluv, v platne'rn znění Smluvni strany Se dohodly, že povinnosti dle toho to zákona V

souvislosti s uveřejněním smlouvy Zajistí statutární město Kawiná.

S. Smluvní strany souhlasí S uveřejněním V registru sm1uv dle 7ákona č 340/2015 Sb„ O

smluv, V znění.registru pIamém

6. Smluvní strany souh]así S tím, že V registru sm1uv bude zveřejněn ce1ý rozsah sm1ouvy, a

t0 na dobu ncurčitou.

7_ S€ na že tato smlouva uzavřena okamžikemStrany smlouvy dohodly tom, je podpisu obou

squvnich stran, přičemž rozbodujicí je datum pozdějših0 podpisu.

8. Smlouva nabývá ůčinnosti dnem zveřejn ění V registru smluv.

Š „
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9, Tato smlouva je sepsána VC 2 vyhotoveních S platností originálu S tím, Že nájemce obdrŽí

vyhotovení a pronaj ímate1 1
vyhotovení,

IO. Smluvní strany prohlašují, že se semámily e obsahem smlouvy, že tato smlouva byla

sepsána dle jejieh prave a svobodnč vůle, nikoli\ v tísni, či Za nápadně nevýhodnýoh

podmínek. a na důkaz toho připoj ují sve' podpisy.

Příloha : č. 1 evidenční list

č. 2 kalendářsplátkavý

V Karvine' dne:
1 7. ůů ZU19 V Karviné dne:

19, DG. 2019

Pronajímatel: Nái emce:
J

m s 11

n

Ě :)„v.

???
1
/

Ing. Helena Bogo z Ví MPA Lenka Szurmanová

vednueí Odboru iaietkove'ho

2 s
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EVIDENČNÍ LIST

Uživate|

Szunnanová Lenka
Datum narozem:

Učet

od: 1 7.2019
Variabi|ní symbo| 80DD05476G

Nájemní poměr

Nájem m m2Irok: 625,57 Kč Perioda předpisu
měsíční

Předmět pronájmu: dvojgaraž

Garáž

0hec: Karvíná

Č 48

Část Fryštát P0P- Typ garaZe; dvojgaráž

U|ice. Markova Č 0r.: Tech n stav. vyhovu1íeí

Čísío' 5

P|oeha garáže:
Pm nájem: 16,5O P ro TUV: 000 Pro otop: 0,00 Nájem nn m2Irok: BZ5.57 Kč

Měsíční m záIoh mpředpis nájmu s|užby

Částka Specilíkace předpísuS|uŽba

nájem
860,00 nájemné e vybaveni

nájemné u vybavení 860,00 Kč zalohy m sIužby 000 KČ

fond oprav 0,0D Kč ostatní D.0U iii

Měsíční předpis nájmu záIoh W služby pIatné ode dne 1.7.2019 860,00 Kč

PřI|oha č 1

Vyřizuje,

Te|efon:

V Karvine dne t4,6.2019

Stat Jtární město

Dodpi S Frv'Štátská 72/l

7?'š M

KarvináfFryŠt3W ,
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,*í|oha č 2

kaIendář '11 ostatních úhrad © období od 1.7.2019 doSplátkový rozpis nájemného 31.12.2019

vydaný d|e zakona 235/2004 Sb., o dani z pHdané hodnoty, v píatném znění

d0k|ad č.: 20191006daňový

datum vystaven i daňového dok|adu: 13.6.2019

P|aíce DPH
(pronajímateDz Statutarni město Karvíná

S|dío: Karviná, Fryštát F ryštátská 72/1. 73301

|Č 00297534

D|Č: CZ00297534

Č|s|o úČtu. 10006-1 BS08791/D10D

Dsoba. oro kíerou áá usKutečňuje

p|nění (nájemce). Szurmanová Lenka

Sídío: Karviná, Fryštát,

|Č

D|Č

Variabí|ní symbo1: 8000O54766

Rozsah '-.í předmět pínění:

Fronájem garáže č, 5 na adrese, KarVina'. Fryštát, Markova 48/1. 73301

Penoda předpisu' měsíční

Sazba Zák|ad Ce|kem

Obdobi DUZP Sp|atnost Po|oŽka DPH v Kč

DPH V % daně V KČ v KČ

01 07 2019 31 07 2019 1 7 2019 31.7 2019 nájemne eí vybavení 21 71D,70 149,30 860,00

01 08.2019 31.0B.2019 1.8.2019 31.8.2019 najemné a vybavení 21 710,70 149.30 B60,00

01 O9.2019 30.092019 1.9.2019 30.9,2019 nájemne a vybavení 21 710,70 149,30 860,00

D1 1O 2019 - 311D2019 1 m 2019 3110 2019 nájemné a vybavení 21 710,70 149.30 8G0,00

01 11.2019 30.11 2019 1 11,2019 30,112019 nájemne vybavenI 21 710,70 149,30 860,00

01 12.2019 31.12 2019 1 12.2019 31 ,12 2019 nájemné vybavení 21 710,70 149,30 860.00

42S4,2O 895,80 51eo„oo

DUZP datum uskutečnění zdanite|ného p|nění.
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