
SMLOUVA
Evidenční číslo 2019/0203

o nájmu prostoru Sloužícího k podnikání uzavĮená podle § 2302 a násl. Zákona č. 89/20128b.,
Občanský Zákoník, ve znění pozdějších pĮedpisů, mezi:

ČI. I
Smluvní strany

l. Městská část Praha 17
ee Siđıemz Želenekćhe 291/12b, 163 02 Praha ó - ĭepy
IČ: 00231223, DIČ: 00231223
Zastoupená: Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou městské části
(dále jen „pronajímatel“)

2. Soukromá stĮední umělecká škola designu, s.r.0.
Se sídlem: Laudova 10/1024, 163 00 Praha 6 - ĭepy
IČ; 48589373, DIČ; cz 48589373
zastoupená: Ing. Viktorem Lehkým, jednatelem
(dále jen „nájemce”)

Smluvní Strany prohlašují, že jsou Způsobilé k právním úkonům a po vzájemném projednání
a ve Shodě uzavírají tuto Smlouvu V následujícím znění.

I ČI. II
Uvodní ustanovení

1. Pronajímatel tímto prohlašuje, Že na Základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších pĮedpisů, a na Základě Obecně Závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
HMP Statut hlavního města Prahy, v platném Znění, má SvěĮenu správu k pozemkům
parcelní číslo 57 o celkové výměĮe 1.369 m2, k objektu č. p. 68 (budově staré školy)
umístěném na části tohoto pozemku, vše ve vlastnictví hlavního města Prahy.

ČI. III
PĮedmět nájmu

l. PĮedmětem nájmu dle této Smlouvy je nájem prostoru sloužícího k podnikání, nacházejícího
Se v budově specifikované v čl. II, o celkové výměĮe 882 m2, Z toho v 1. nadzemním podlaží
- učebna 2x, kabinet 2x, WC dívky, WC chlapci, úklidová místnost, schodiště, prádelna, o
celkové výměĮe 257 m2, ve 2. nadzemním podlaží- učebna 3x, kabinet 2x, WC dívky, WC
chlapci, úklidová místnost, Schodiště, o celkově výměĮe 301 m2, ve 3. nadzemním podlaží
- učebna 3x, kabinet 2x, WC dívky, WC chlapci, úklidová místnost, schodiště o celkove'
výměĮe 301 m2, dále pak mezipatro u půdy - pracovna, kuchyňka, pĮedsíň, WC, o celkově
výměĮe 23 m2 (dále jen „PĮedmět nájmu“).

2. Smluvními Stranami bylo ujednáno, že poskytování veškerých energií a Služeb spojených
S pronájmem PĮedmětu nájmu, S výjimkou vodného a Stočného, jak je vtéto smlouvě
ujednáno, bude nájemce hradit Svým nákladem pĮímo jejich dodavatelům či



poskytovatelům, Zejména Se jedná o úhrady Za dodávky napĮ. elektrické energie, plynu,

odvoz komunálního a jiného odpadu, úhrada Za užívání telefonních linek a jejich údržbu

apod. Vodné a stočné bude nájemce hradit pronajímateli na Základě faktur vystavených

pronajírnatelem. Nájemce je povinen na vyzvání Sdělit pronajímateli Stav vodoıněru

objektu, a to k pronajímatelem Stanovenému datu. Pokud tak nájemce neučiní, pronajímatel

provede vyúčtování vodného a stočného podle dostupných informací.

3. PĮedmět nájmu dle článku Ill. této Smlouvy byl Smluvními stranami pĮed podpisem Smlouvy

prohlédnut, odsouhlasen a rozsah užívání tak byl smluvními Stranami učiněn nesporným.

4. Pronajímatel prohlašuje, že mu nejsou Známý žádné skutečnosti, které by bránily uzavĮení

této Smlouvy. O pĮedání PĮedınětu nájmu pronajímatelem nájemci bude Sepsán písemný

protokol, jehož Součásti bude též fotodokumentace Stavu PĮedmětu nájmu a Stav měĮidel

jednotlivých energií, to vše ke dni pĮedání PĮedmětu nájmu.

5. Pronajímatel prohlašuje a nájemce bere na vědomí, že PĮedmět nájmu je podle Stavebně

technického určení vhodný pro účel nájmu, jak je v této Smlouvě ujednáno, a toto užívání

odpovídá charakteru PĮedmětu nájmu tak, jak upravují pĮíslušné právní normy, Zejména pak

pĮíslušné zákony nebo jiné obecně závazné právní pĮedpisy.

ı ČI. Iv
Učel nájmu

l. Účelem nájmu je využití pĮedmětných nebytových prostor k provozování Soukromé StĮední

umělecké školy designu, S.r.o. Nájemce bude nebytové prostory využívat ke vzdělávání,

zejména ke StĮednímu vzdělávání V oborech:
82-4l-M/01 Užitá malba,
82-4l-M/05 Grafický design,

82-4l-M/07 ModeláĮství a návrháĮství oděvů.

2. Nájemce tímto prohlašuje, že je oprávněn dle platných právních pĮedpisů provozovat

podnikatelskou činnost, pro kterou bude PĮedmět nájmu na základě této Smlouvy nájemci

pı'onajat.

ČI. v
Doba trvání nájmu

Tato smlouva Se uzavírá na dobu neurčitou, a to od 1. 9. 2019.

Čt. v1
Nájemné

l. Smluvními Stranami bylo ujednáno, že nájemné na Základě posudku Znalce činí 950,- Kč Za

každý, byte Započatý, metr čtvereční za jeden kalendáĮní rok.
Nájemné Za jeden rok je 837 900,- Kč (Slovy: osın Set tĮicet sedm tisíc devět set korun

českých), tedy Za jeden měsíc 69 825,- Kč (Slovy: šedesát devět tisíc osm Set dvacet pět

korun českých).

2. Touto Smlouvou bylo ujednáno, že nájemné bude nájemcem hrazeno výlučně bankovním
pĮevodním pĮíkazem na účet pronajímatele, který je ZĮízen u Ceske' SpoĮitelny, a.S., č.
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účtu: 9021-2000700399/0800 pøá
Fa

in vždy nejpozději do 15. dne
pĮíslušného kalendáĮního měsíce. Za en splatností se považuje den, kdy pĮíslušná finanční
částka byla pĮipsána na účet pronajímatele. PĮípadná Změna peněžního ústavu nebo čísla
účtu musí být pronajímatelem druhé smluvní Straně oznámena nejméně 10 pracovních dnů
pĮed splatností pĮíslušných faktur.

3. Smluvnímí Stranami bylo ujednáno, že pokud bude nájemce vprodlení Splacením
nájemného podle této Smlouvy, Zaplatí pronajímatelí úrok Zprodlení ve výši Stanovené
pĮíslušnými právními pĮedpisy, a to Za každý Započatý den prodlení.

4. Pro účely této smlouvy Si pronajímatel vyhrazuje právo Zvýšení nájemného, v pĮípadě, že
míra inflace vyjádĮená pĮírůstkem průměrného ročního indexu spotĮebitelských cen, které
Stanoví každým rokem Český statistický úĮad Za rok pĮedcházející, pĮevýší v roce
následujícím l % roku minulého, a to od 1. následujícího kalendáĮního měsíce. Nájemné
takto může být Zvýšeno maximálně O míru inflace. Každé Zvýšení nájemného musí být
pronajímatelem nájemci písemně oznámeno v pĮiměĮené lhůtě pĮedem.

ČI. vII
Skončení Smlouvy

Tato Smlouva zaniká:
a) výpovědí, pĮičemž výpovědní doba činí jeden rok,
b) písemnou dohodou Smluvních Stran,
c) zánikem PĮedmětu nájmu,
d) stane-li se PĮedmět nájmu bez Zavinění nájemce nezpůsobilý ke Smluvenému účelu nájmu,
e) Odstoupením od této smlouvy dle článku VIII této Smlouvy.

ČI. VIII
Odstoupení Od Smlouvy

1. Pronajímatel může Od této Smlouvy odstoupit v pĮípadě, že

a) nájemce je v prodlení S platbou nájemného dle této smlouvy a neuhradí dlužné nájemné
ani ve lhůtě 14 dnů poté, co jej na toto prodlení pronajímatel písemně upozorní, nebo

b) nájemce porušuje podmínky ujednané touto smlouvou, Zejména pak užívá PĮedmět
nájmu jiným způsobem, než jak je v této Smlouvě ujednáno, nebo

c) nájemce i pĮes písemnou výstrahu užívá PĮedmět nájmu takovým způsobem, že
pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí Značná škoda, nebo

d) je to nezbytně nutné, a to s Ohledem na pravomocně rozhodnutí pĮíslušného Orgánu
státní správy, pronajaté nemovitosti vyklidit, nebo

e) nájemce pĮenechal PĮedmět nájmu pronajatý touto Smlouvou tĮetí osobě, a to bez
písemného souhlasu pronajímatele.

.[\) PĮí písemném odstoupení od Smlouvy nastanou právní účinky Odstoupení od této Smlouvy
dnem, kdy dojde k doručení takového projevu vůle jedné ze Smluvních stran do Sídla druhé
Smluvní strany.

3. V pĮípadě, že došlo k odstoupení od této Smlouvy způsobem a Za podmínek, jak shora
v této smlouvě ujednáno. je nájemce povinen vyklidit a Odevzdat pronajímateli PĮedmět
nájmu ve lhůtě tĮiceti kalendáĮních dnů Od doby, kdy nastaly právní účinky odstoupení

b.)



lO.

Od této smlouvy, pĮičemž je nájemce povinen pĮedat PĮedmět nájmu ve Stavu, v jakém jej
Od pronajímatele pĮevzal, a to S pĮihlédnutím k jeho obvyklému opotĮebení, ale i S ohledem
na jím provedené rekonstrukce, modernizace a teclmické Zhodnocení, které nájemce
provedl.

ČI. IX
Ostatní ujednání

Pronajímatel Se Zavazuje, že odevzdá PĮedmět nájmu nájemci Ve stavu způsobilém
ke Smluvenému užívání. Vtomto Stavu pronajímatel bude svým nákladem udržovat
PĮedmět nájmu Stím, že pronajímatel je povinen udržovat StĮechu, nosné konstrukce,
fasády, popĮ. odstraňovat následky havárií Zaviněných pronajímatelem nebo
nepĮedvídatelnými událostmi, tzv. vis maior.

Pronajímatel Se podpisem této Smlouvy zavazuje, že nájemci umožní, aby užíval PĮedmět
nájmu v době, kterou Si sám stanoví.

Nájemce je podle této smlouvy povinen, na Své náklady a nebezpečí, provádět údržbu,
Opravy a úklid PĮedmětu nájmu a další nezbytně nutné činnosti k Zajišťování Způsobilosti
užívání PĮedmětu nájmu.

Nájemce je podle této Smlouvy povinen Zajistit provedení všech revizí, které jsou nezbytné
v souladu S pĮíslušnými pĮedpisy.

Nájemce Se zavazuje, že pĮi Své činnosti nebude obtěžovat Své okolí nadměrným hlukem,
exhalacemi nebo jiným způsobem.

Nájemce se zavazuje, že odvoz komunálního (domovního) odpadu Zajistí na Své náklady,
pĮičemž odpad, který vznikne jeho činností je povinen ukládat do Svých (vlastních) nádob- kontejnerů, které sí objedná u firmy provádějící Odvoz Odpadu.

Nájemce je podle této Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, povinen písemně oznámit
pronajímateli potĮebu oprav, které má pronajímatel podle této Smlouvy provést a umožnit
provedení těchto oprav i jiných nezbytných úprav, jinak nájemce odpovídá Za škodu, která
nesplněním povinností podle tohoto odstavce pronajı'mateli vzniká.

V pĮípadě havarijních Stavů znemožňujícı'ch užívání PĮedmětu nájmu Způsobem ujednaným
touto smlouvou, je nájemce oprávněn provést nezbytně nutné opravy vedoucí k odstranění
havárie na Svůj náklad S tím, že o tom neprodleně vyrozumí pronajı'matele.

V pĮípadě, že pronajímateli vznikne škoda, která bude způsobena nájemcem nebo tĮetí
osobou vrámci užívání PĮedmětu nájmu podle této Smlouvy, je právem pronajímatele
domáhat Se uhrazení takové škody u nájemce a ten se zavazuje, Že takto vzniklou škodu
neprodleně uhradí.

VpĮípadě, Že nájemci vznikne škoda, která bude způsobena pronajímatelem vrámciužívání PĮedmětu nájmu podle této Smlouvy, je právem nájemce domáhat Se uhrazení
takové škody u pronajíınatele a ten Se zavazuje, že takto vzniklou škodu neprodleně uhradí.



11.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Nájemce Se touto Smlouvou zavazuje, že umožní pronajímateli pĮístup do PĮedmětu nájmu
Za účelem kontroly jejich stavu. Pronajímatel je oprávněn vstoupit do PĮedmětu nájmu bez
souhlasu nájemce jen v pĮípadě vzniku havárie nebo jiných mimoĮádných událostí, které
Sám Zjistil.

.Nájemce se Zavazuje, že po Skončení nájmu pĮedá PĮedmět nájmu podle této Smlouvy
pronajímateli písemně, tzn. protokolem o pĮedání a pĮevzetí PĮedmětu nájmu, ve stavu
v jakém jej pĮevzal S pĮihlédnutím k jeho Obvyklému opotĮebení a S pĮihlédnutím
kpĮípadnému technickému Zhodnocení, rekonstrukcím a modernizacím, které Zde po
pĮedchozím výslovném písemném Souhlasu pronajímatele uskuteční nájemce.

Nájemce je oprávněn užívat PĮedmět nájmu pĮiměĮeně k jeho povaze a určení a dále Se
nájemce Zavazuje dodržovat v PĮedmětu nájmu hygienické pĮedpisy, protipožární pĮedpisy
a pĮedpisy bezpečnosti a Ochrany Zdraví pĮi práci.

Nájemce není oprávněn PĮedmět nájmu, respektive jeho část, pronajmout tĮetí Osobě do
podnájmu bez souhlasu pronajímatele.

Pronajímatel souhlasí S tím, že je nájemce oprávněn v PĮedmětu nájmu instalovat vlastní
ZaĮízení, které je potĮebné k účelu, k jakému si nájemce PĮedmět nájmu pronajal, tzn. Za
pĮedpokladu, že nedojde kžádnému Stavebnímu Zásahu do konstrukce objektu, anebo
k jinému poškození PĮedmětu nájmu nebytových prostor.

Pojištění majetku a osob V PĮedmětu nájmu zajistí nájemce na Své náklady.

Nájemce bere na Vědomí, Že v prostorách areálu školy není možné parkovat vozidla.

V pĮípadě, že nájemce bude v prodlení S vyklizením PĮedmětu nájmu, tj. v době po
skončení nájmu, touto Smlouvou Se zavazuje, že Zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve
výši 1000,~ Kč za každý započatý den prodlení.

Pojištění nemovitosti, v níž se nachází PĮedmět nájmu a které jsou Specifikovány v čl. II,
Zajistí na Své náklady pronajímatel, s tím, že nájemce je povinen neprodleně nahlásit Škodní
událost pronajímateli.

C1. X
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními Stranami a účinnosti dnem
jejího ZveĮejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odstavec 1 zákona o registru
smluv.

Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen na Základě dohody uzavĮené v písemném
dodatku ktéto smlouvě a podepsaném všemi jejími účastníky. Práva a povinnosti
vyplývající Z této Smlouvy pĮecházejí i na právní nástupce obou smluvních Stran.

Právní vztahy touto smlouvou neupravené, právní poměry Z ní Vznikající a vyplývající, se
Įídí pĮíslušnými obecně závaznými právními pĮedpisy, Zejména zákonem č. 89/20128b.,
občanským zákoníkem.



4. Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu pĮečetly, že byla uzavĮena po vzájemnem
projednání a Shodě, podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a Srozumitelně, nikoliv
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Autentičnost této Smlouvy potvrzují Smluvní Strany Svými podpisy.

6. Tato Smlouva byla vyhotovena ve tĮech Stejnopisech, všechna vyhotovení podepsána jejími
účastníky maji platnost Originálu, pĮičemž pronajímatel Obdrží dva Stejnopisy, nájemce
obdrží jeden Stejnopis.

7. Smluvní Strany Se výslovně dohodly, že celé Znění Smlouvy, Včetně jejich pĮíloh, bude na
návrh pronajímatele ZveĮejněno v registru Smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveĮejňování těchto Smluv a O registru smluv
(Zákon o registru Smluv). Tuto smlouvu Zašle ke ZveĮejnění dle ustanovení § 5 Odst. 2
Zákona O registru Smluv pronajímatel, a to nejpozději do tĮiceti (30) dnů od jejího podpisu
Oběma Smluvními stranami. Pronajímatel následně zašle na vědomí nájemci potvrzení
Správce registru smluv ve Smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákona o registru Smluv, a to
bezodkladně po jeho Obdržení.
Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuji za Obchodní
tajemství podle § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších
pĮedpisů, a udělují Svolení k jejich užití a ZveĮejnění bez Stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

8. Podle ustanovení § 36 Odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, ve Znění
pozdějších pĮedpisů, se konstatuje, že záměr uzavĮít tuto smlouvu byl ZveĮejněn na úĮední
desce městské části Praha 17 od 1. 7. 2019 do 17. 7. 2019; v téže době byl rovněž zveĮejněn
způsobem umožňujícím dálkový pĮístup na internetové Stránce městské části.

9. Podle ustanovení § 43 Odst. 1 zákona ě. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve Znění
pozdějších pĮedpisů, Se konstatuje, že uzavĮení této Smlouvy schválila Rada městské části
Praha 17 na Svěm 20. zasedání dne 24. 7. 2019 usnesením č. 000268/2019

50. [17. 2019 /~ 17. /p/øV Praze dne .................................... V Praze dne ....................................

DOLOŽKA

tvrzujeme ve smyslu § 43 Z. č. 131/2000 S
že byly splněny podmínky pro platnost p

ouladu s usnesením RMC č. 000268/2019 Ze dne 24. 07.2019

V Praze dne: 50 U7- 2019

Įení členové zastupitel
/


