.
.
Stat n l

Krajská veterinárnís ráva
Státní veterinární spr'zívy

sp
veterinární
rava

Pro Olomoucký kraj
tř. Míru 563

/101, Olomouc, 779
T: +420 585 700 730, F: +42 00
0 585 700 746
Elektronická adresa podateln . 63

ID datové schránky: 7xgedcqy' pedatelna'kvsmCQSVSCLCZ

, llll
svspe 4

č. j.: SVS/2019/087489-M
Vyřizuje: _

Telefon: +420 _

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
č. SVS/2019/087489—M
uzavřená podle § 2302 a nésl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
občanský

zákoník“) a v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., 0 majetku České republiŘy a jejim
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika — Státní veterinární správa
se sídlem:
Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 — Vinohrady
právně jednající:
MVDr. Alešem Zatloukalem, ředitelem Krajské veterinární Správy Státní
veterinární správy pro Olomoucký kraj
ICQ :
000 18 562
DIC :
C200018562

bankovní spojení:

ČNB Praha

číslo účtu:
datová schránka:

19 — 6725811/0710
7ngdcg

(dále jen „pronajímatel")

Ondřej Procházka
se sídlem:

právně jednající/zastoupená: Ondřej Procházka
ICO:
03672979
sp. zn.:
OZU 298/2019
bankovní spojení:

číslo účtu:
datová schránka:
(dále jen „nájemce")
(společně těž „Smluvní strany“)

,

Článek l.

Uvodní ustanovení
1. Tato smlouva je uzavírána vsouladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen
„zákon o majetku státu“) a jejim prostřednictvím je pronajímán nepotřebný majetek státu
k němuž přísluší hospodařit Státní veterinární správě.
'

Bankovní spojení: ČNB 6725811/0710
IČ: 00018562

2_ Majetek tvořící předmět nájmu je ve smyslu ustanovení § 14 odst. 7 zékona o majetku,
dočasně nepotřebný a o nepotřebnosti bylo rozhodnuto písemně ředitelem Krajské
veterinární spravy Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj rozhodnutím č.j.:
SVS/2018/031392-M ze dne 19.3.2018.

Článek II.
Předmět nájmu
1. Česká republika je vlastníkem a Státní veterinární správa je příslušná hospodařit s budovou
bez č.p., zastavěná plocha a nádvoří nacházející se na adrese č.p. 3902, Za Kosteleckou

ulicí, Prostějov, postavenou na pozemku parc. č. st. 5933/13, obec Prostějov, okres
Prostějov, k.ú. 733491 Prostějov a zapsanou na LV č. 778, vedeném u Katastrálního úřadu
pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.
2. Pronajímatel touto smlouvou přenechává nájemci za úplatu do užívání část nemovitých
věcí specifikovaných v odstavci 1 tohoto článku, a to konkrétně:
. Garáž ( sklad ) o výměře 43,47 m2,
(dále jen „předmět nájmu“). Přesný zákres předmětu nájmu je uveden v Příloze č. 1
(situační plánek) této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
3. Pronajímatel se zavazuje přenechat předmět nájmu nájemci k dočasnému užívání a
nájemce se zavazuje platit za to sjednané nájemné v souladu s článkem V. této smlouvy.

čiánek |||.
Učel nájmu
1. Nájemceje oprávněn a povinen užívat předmět nájmu uvedený v čl. II. odst. 2. této smlouvy
za účelem provozování skladovácí činností souvisejících s jeho předmětem podnikání, jímž

je: Výroba, obchoda služby Pronajímatel prohlašuje, že předmět nájmu je k tomuto účelu
stavebně technicky určen. Případná změna účelu užívání předmětu nájmu nebo předmětu
činnosti nájemce v předmětu nájmu musí být předem projednána a písemně schválena

pronajímatelem, a to i v případě, že by se mělo jednatjen o nepodstatnou změnu ve smyslu
§ 2304 odst. 2 občanského zákoníku. Nájemce prohlašuje, že je mu znám stav předmětu
nájmu, který odpovídá účelu sjednaného nájmu a že tento prostor v tomto stavu do nájmu
přijímá.
2. Pronajímatel předá nájemci předmět nájmu k datu 1.8.2019 O tomto předání bude pořízen
protokol o předání a převzetí, který podepíší osoby oprávněné kjednání v této věci obou
smluvních stran uvedené čl. VIII. odst. 10 této smlouvy, a který se přiloží k této smlouvě
jako Příloha č. 3.

Článek IV.
Doba trvání nájmu
1„ Nájem podle této smlouvy se sjednává na dobu určitou od 1.8.2019 do 31.3.2022.
2. Pronajímatel a nájemce výSIOVně prohlašují na základě vzájemné dohody, že pro tento
nájemní vztah vylučují platnost ustanovení § 2230 odst. 1 občanského zákoníku

oautomatickém obnovování nájemní smlouvy po ukončení smluvně dohodnuté doby
nájmu; pokud by proto nájemce užíval předmět nájmu i po uplynutí nájemní doby a
pronajímatel by jej ani nevyzval do jednoho měsíce k odevzdání předmětu nájmu, nemůže
za žádných okolností platit, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek
ujednaných původně. Doba nájmu může být prodloužena pouze a výlučně písemným
dodatkem k této smlouvě.

Článek v.
Nájemné a jeho splatnost, služby spojené s užíváním předmětu nájmu

1. Pronajímatel a nájemce se dohodli na smluvním nájemném, za užívání předmětu nájmu
specifikovaného v čl. lI. odst. 2 této smlouvy, ve výši 411,00 Kč/mŽ/měs., což činí
17 868,- Kč/rok. Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli smluvní nájemné čtvrtletně ve
výši 4 467,- Kč (čtyřitisícečtyřistašedesátsedm korun českých) na základě faktury
pronajímatele převodem finančních prostředků na účet pronajímatele č. 19-6725811/0710.
Variabilní symbol je číslo faktury. Fakturu za nájemné vystaví pronajímatel vždy v průběhu
druhého měsíce příslušného čtvrtletí. Ve 4.čtvtletí bude provedena fakturace za nájemné i
služby
n
měsíci
říjnu.
K nájemnému se nepřipočítává DPH.
2. Nájemce se dále zavazuje hradit pronajímateli čtvrtletní platby za plnění spojené
s užíváním předmětu nájmu, a to za:
a) Úhrada služeb za teplo, elektřinu, vodu, komunální odpad a ostatní služby poskytované
v souvislosti s pronájmem, je dohodnuta ve výpočtovém listě, který je součástí jako
příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
b) Nájemce se zavazuje platit pronajímateli úhradu záloh za poskytované služby ve výši
uvedené ve výpočtovém listě v pravidelných čtvrtletních splátkách na základě faktury

na účet u ČNB Ostrava č.ú. 6725811/0710
Sazba DPH je stanovena podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů.
3. Výše nájemného dle odstavce 1. tohoto článku je v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána dohodou smluvních stran.

4.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že nájem dohodnutý touto smlouvou je pronajímatel

oprávněn pro rok 2019 a dále pro každý rok vždy s účinností od 1.1. následujícího
kalendářního roku valorizovat podle průměrné míry inflace vyhlášené Českým statistickým

úřadem s tím, že výchozím datem pro stanovení valorizace bude míra inflace ke dni 30.9.
předcházejícího kalendářního roku.

Článek Vl.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Pronajímatel se na základě této smlouvy zavazuje:
a) přenechat nájemci předmět nájmu k užívání,
b) umožnit nájemci na jeho náklady označení firmy na dveřích pronajatého prostoru

m minimum „.n-., HCN“ '
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Článek vn.
Sankce

Při prodlení nájemce s úhradou náj
emného podle čl. V. této smlouvy
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Článek vm.
Odstoupení od smlouvy a výpověď
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Příloha č. 2
užeb od 1.8.2019
Výpočtový list cen sl
Ondřej Procházka
7 m2
Užívaná plocha 43,4
vané ploše
Poskytované služby:
plochy k celkové účto
é
at
aj
on
pr
m
re
mě
Podíl stanoven po
n:
ústřední vytápění - ply
a)
a ve výši
ut
dn
ho
do
sazba za otop
...... 7 700 Kč
roční náklad ............
....... 1 925 Kč
čtvrtletní úhrada ......
elektrická energie :

b)

ve výši
energií dohodnuta
sazba za spotř.el.
2 500 Kč

roční náklad
........ 625 Kč
čtvrtletní úhrada ......

vodné a stočné: (1)
výši
očné dohodnuta ve
sazba za vodné a st
....... 1 560 Kč
roční náklad ............
.. 390 Kč

0)

............
čtvrtletní úhrada ...

ize)
ostatní služby: (rev
tor za rok
d)
e pronajatých pros
dl
%
i
výš
ve
á
ut
sazba dohodn
............. 1 000 Kč
roční náklad .........
............... 250 Kč
čtvrtletní úhrada ...

l. prostor)
a, běžná údržba spo
ah
tr
os
,
ad
dp
.o
om
(k
ostatní služby:
r za rok
e)
e pronajatých prosto
dl
%
ši
vý
ve
á
ut
dn
sazba doho
.......... 1 500 Kč
roční náklad ............
.......... 375 Kč
čtvrtletní úhrada ......
nákladů:
Celková refundace
..... 14 260 Kč
roční náklad............
..... 3 565 Kč
čtvrtletní náklad ......

projednání
o po předchozím
áv
pr
e
uj
az
hr
vy
ový list.
Předávající si
vystavit nový výpočt
5%
ž
ne
ce
ví
0
eb
už
poskytovaných sl

vpřípadě

cen

zvýšení

19.....

.9;.„

v Olomouci, dne ..3..1.:D.7.'„Z!11

MVDr. Aleš Zatlouka
„
Olomoucký raj
Redítel KVS SVS pro

v Prostějově, dne 3.1. :ll'lr. .20

Příloha č. 3

PROTOKOL o PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU
mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika — Státní veterinární správa
se sídlem:
Slezská 100/7, 120 56 Praha 2 — Vinohrady
právně jednající:
MVDr. Alešem Zatloukalem, ředitelem Krajské veterinární správy Státní
veterinární správy pro Olomoucký kraj

učo :

000 18 562

DIC :

CZOOO18562

bankovní spojení:

ČNB Praha

číslo účtu:
datová schránka:

19 — 6725811/0710
7xg8dcg

(dále jen „pronajímatel")

Ondřej Procházka
se sídlem:
právně jednající/zastoupená: Ondřej Procházka

ICO:

03372979

sp. zn.:

020 298/2019

bankovní spojení:

číslo účtu:
datová schránka:
(dále jen „nájemce")
(společně též „Smluvní strany“)

1. Předmětem Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č.j: SVS/2018/O76709-M je
přenechání do užívání nájemce nebytový prostor — kancelář, o celkové výměře 29,91 m2
budovy č.p. 3902 — zastavěná plocha a nádvoří nacházející se na adrese Za kosteleckou
ulicí, postavené na pozemku parc. č. st. 5933/7, obec Prostějov, okres Prostějov, k.ú.
733491 Prostějov a zapsanou na LV č. 778, vedeném u Katastrálního úřadu pro Olomoucký

kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, která je ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit
Státní veterinární správy.

2. Tímto

protokolem

předávajíci

předává

přejímajícímu

prostory sloužící

podnikání

specifikované v předchozím bodě tohoto protokolu k dočasnému užívání za úplatu.
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3. Předávající i přejímající shodně prohlašují, že stavební a techni
cký stav pronajímaných
prostor odpovídá stáří a době užívání.

V Prostějově dne: ........3. .1397. 2919.......

Fjředávající:
Ceská republika —

Přejímající:
Ondřej Procházka

Státní veterinární správa

prejlmajlm

Miroslav Axman
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