
Nájemní smlouva
uzavřená dle 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zně ní pozdě jš ích

novelizací (dále jen „ NOZ“ )
Smluvní strany:
Mě sto Beneš ov, se sídlem Masarykovo námě stí 100,25601 Beneš ov, ICO 00231 401,
zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Hlavničkou

dále jen „ Pronajímatel“
a
Kulturní a informační centrum Beneš ov, s.r.o., se sídlem Na Karlově 2064, 256 01 Beneš ov,
iČ o055 08 339,
zastoupená jednatelkou Ivanou Novákovou

dále jen „ Nájemce“

uzavřeli níž euvedeného dne, mě síce a roku tuto smlouvu:

I.
Ú vodníprohláš ení

1. Pronajímatel prohlaš uje, ž e je vý lučný m vlastníkem pozemku parc. Č . 121, jehož součástí je
budova č. p. 163, v obci a části obce Beneš ov, v k. ú. Beneš ov u Prahy, ulice Tyrš ova, to vš e
zapsáno na listu vlastnictví č. 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviš tě Beneš ov (dále jen „ budovač. p. 163“ ).

2. Pronajímatel dále prohlaš uje, ž ejevý lučný mvlastníkem pozemku parc. č. 89, jehož součástí je
budova č. p. 230, v obci a části obce Beneš ov, v k. ú. Beneš ov u Prahy, Masarykovo námě stí, to
vš e zapsáno na listu vlastnictví Č . 10001, vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviš tě Beneš ov (dále jen „ budovač. p. 230“ ).

II.
Předmě tsmlouvy

Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci k dočasnému už ívání:

1. hlediš tě ,jeviš tě ,kanceláře, toalety účinkujících, š atny účinkujících, sklady nábytku,
toalety ž eny, muž i, foyer, přístupové schodiš tě ,část půdy, bufet a sklad nápojů ve
foyer divadla, dále přístupová pavlač a 3 kanceláře ve druhém patře v tzv. severním
objektu č. p. 163, jak je blíž epopsáno v příloze č. 1 této smlouvy, a

2. nebytový prostor v přízemí budovy č. p. 230 skládající se z informační kanceláře,
chodby, toalet, kuchyň kya úklidové místnosti,

(dále jen „ předmě tnájmu“ )

a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.
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NÆjemn smlouva se uzav rÆ na dobu neurŁitou s œŁinnost od 01.10.2019.

III.
Dolo ka

Uzavłen tØto smlouvy bylo schvÆleno usnesen m Rady m sta Bene ov ¨. 590-21/2019JRM ze dne
11.09.2019.

Iv.
NÆjemnØ a slu by spojenØ s nÆjmem

I. NÆjemce je povinen platit pronaj mateli za nÆjem płedm tu nÆjmu dle tØto smlouvy sjednanØ
nÆj em n :

a) za pronÆjem prostoru v budov Ł. p. 163 popsanØm v ¨l. II. odst. 1. tØto smlouvy
ŁÆstku ve v i 932.556 KŁ/rok, slovy dev t set tłicet dva tis c p t set padesÆt est korun
Łesk ch roŁn , a

b) za pronÆjem prostoru v budov ¨. p. 230 popsanØm v ¨l. II. odst. 2. tØto smlouvy
ŁÆstku ve v i 239.625 KŁ/rok, slovy dv st tłicet dev t tis c est set dvacet p t korun
Łesk ch roŁn .

2. NÆjemnØ je v souladu se zÆkonem Ł. 235/2004 Sb., o dani z płidanØ hodnoty, ve zn n
pozd j ch novelizac , osvobozeno od DPH.

3. NÆjemce bere na v dom , e v pł pad prodlen s œhradou nÆjemnØho je povinen zaplatit
pronaj mateli œtok z prodlen podle platn ch prÆvn ch płedpisø.

4. Smluvn strany si sjednÆvaj inflaŁn ujednÆn tak, e nÆjemnØ je mo nØ ka d nÆsleduj c
kalendÆłn rok procentuÆln zv it indexem spotłebitelsk ch cen, publikovan m Cesk m
statistick m œładem, a to v dy poŁ naje dnem I .1. b nØho kalendÆłn ho roku. O zm n v e
nÆjemnØho je povinen pronaj matel p semn informovat nÆjemce.

5. Uhrady za slu by a energie poskytovanØ spotu s nÆjmem v budov Ł. p. 163 budou hrazeny
v plnØ v i fakturou po roŁn m vyœŁtovÆn (po odeŁtu pom rov ch m łidel),
pau Æln ŁÆstka za odb r elektłiny a vody v tzv. severn m objektu Ł. p. 163 (odb r elektłiny a
vody zde nen mo nØ m łit) je urŁena v tØto v i: elektłina 6.000 KŁJrok + DPH,
voda 4.000 KŁ/rok – DPH.
Uhradu za osv tlen a odb r vody v ¨. p. 230 bude hradit nÆjemce v plnØ v i na zÆklad toŁn ho
vyœŁtovÆn m stu Bene ov rovn na zÆklad vystavenØ faktury.

V.
Splatnost

Celkovou sumu za roŁn nÆjemnØ dle Łi. V odst. 1. a pau Æln œhrady za slu by a energie
poskytovanØ s u vÆn m prostor dle ¨l. IV. odst. 5. je nÆjemce povinen zaplatit pronaj mateli na
œŁet m sta Ł. veden u CeskØ społitelny a.s. Bene ov Łtvrtletn , v dy do
5. dne tłet ho m s ce pł slu nØho Łtvrtlet (tj. do 5.3, 5.6., 5.9., 5.12. pł slu nØho roku).

Łtvrtletn œhrada nÆjemnØho Łin 293.045 KŁ

VS pro œhradu nÆjemnØho: 2105000535
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čtvrtletní úhrada pauš ální platby (elektřina) vč. p. 163 činí 1.500 Kč +DPH

čtvrtletní úhrada pauš ální platby (vodné, stočné) v Č . p. 163 činí 1.000Kč + DPH

Vs pro úhradu služ eb: 2106000535

Vyúčtování za vytápě ní bude provedeno na základě odpočtu mě řičů tepla a bude nájemcem

hrazeno na základě vystavené faktury.

VI.
Práva a povinnosti pronajímatele

I. Pronajímatel se zavazuje:
a) přenechat vě c nájemci tak, abyji mohl už ívatk ujednanému nebo obvyklému účelu,
b) udrž ovatvě c v takovém stavu, aby mohla slouž it tornu už ívání, pro které byla pronajata,
c) zajistit nájemci neruš ené už ívání vě ci po dobu nájmu.

VII.
Práva a povinnosti nájemce

1. Nájemce se zavazuje už ívat prostor v budově č. p. 163 popsaném v či. II. odst. 1. této
smlouvy jako mě stské divadlo.

2. Nájemce se zavazuje už ívat prostor v budově č. p. 230 popsaném v či. fl. odst. 2. této
smlouvy jako informační centrum.

3. Náklady spojené s už íváním předmě tunájmu nese nájemce ze svého a není oprávně njejich
zaplacení pož adovatpo pronajímateli, a to zejména z důvodu, ž e pronajímatel zabezpečuje
v zájmu zajiš tě nípotřeb občanů mě sta Beneš ov financování nájemcovy činnosti.

4. Smluvní strany se dohodly, ž e nájemce bude v rámci už ívání předmě tu nájmu vlastním
jménem, na vlastní účet a z vlastních prostředků provádě t veš keré opravy a investice na
předmě tunájmu v rozsahu:
a) bě ž ný choprav ve smyslu údrž by a udrž ování předmě tu nájmu v řádném stavu,
b) vš ech ostatních optav nad rámec bě ž néúdrž by a bě ž ný choprav (tj. plánované opravy,
mimořádné opravy, havarijní opravy apod.),
c) veš kerý chinvestic na předmě tunájmu.

5. Nájemce je povinen předlož it pronajímateli do 30. 11. bě ž ného roku ke schválení roční
rozpis plánovaný ch oprav a investic nad 50 tis. Kč bez DPH na předmě tunájmu s uvedením
následujících parametrů:

• předmě topravy,
• důvod k opravě ,
• termín očekávaného zahájení a ukončení akce,
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plÆnovan finanŁn rozpoŁet akce bez DPH.

6. NÆjemce je dÆle povinen płedlo it pronaj mateli do 31. 1. nÆsleduj c ho roku seznam v ech

skuteŁn uskuteŁn n ch oprav a investic nad 50 tis. KŁ bez DPH a investic na płedm tu

nÆjmu s uveden m nÆsleduj c ch parametrø;
płedm t opravy,
døvod k oprav ,
datum zahÆjen a ukonŁen akce,
skuteŁn finanŁn rozpoŁet akce bez DPH.

7. NÆjemci v e uveden mi investicemi proveden mi do płedm tu nÆjmu nevznikÆ Ædn

prÆvn nÆrok po adovat po pronaj mateli œhradu technickØho zhodnocen provedenØho na

płedm tu nÆjmu.

8. NÆjemce nen oprÆvn n dÆt płedm t nÆjmu do podnÆjmu jinØmu subjektu bez souhlasu

pronaj matele. TakovØ jednÆn se pova uje za hrubØ poru en nÆjemcov ch povinnost

zpøsobuj c pronaj mateli vÆ n j œjmu ve smyslu ust. 2232 NOZ.

9. NÆjemce se zavazuje dodr ovat ve kerØ prÆvn płedpisy a opatłen k zaji t n bezpeŁnosti

a ochrany zdrav płi prÆci a po Ærn ochrany.

VIII.
ZÆv reŁnÆ ustanoven

1. OtÆzky touto smlouvou neupravenØ se ł d ustanoven mi zÆkona Ł. 89/2012 Sb., obŁansk

zÆkon k.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoven ch, z nich ka d mÆ povahu originÆlu.

Pronaj matel obdr tłi vyhotoven , nÆjemce obdr jedno vyhotoveni.

3. Tato smlouva ma e b t zm n na nebo dopln na pouze p semn formou Ł slovan ch dodatkø

kterØ mus b t datovÆny a ob ma œŁastn ky podepsÆny, a to pod sankc neplatnosti.

4. Strany v slovn prohla uj , e si smlouvu płeŁetly, souhlas s cel m obsahem tØto smlouvy a

dÆle ob strany prohla uj , e tato smlouva byla sepsÆna podle jejich pravØ a svobodnØ vøle, na

zÆklad pravdiv ch œdajø a nebyla ujednÆna v t sni za nÆpadn nev hodn ch podm nek a toto

v e osv dŁuj płipojen m sv ch podpisø pod tuto smlouvu.

5. Ob smluvn strany souhlas s t m, aby byla tato smlouva ve svØm plnØm zn n uvełejn na

postupem dle zÆk. ¨. 340/20 15 Sb., o registru smluv, s t m, e souŁasn souhlas se zpracovÆn m

a se zvełejn n m sv ch ve smlouv uveden ch identifikaŁn ch œdajø v registru smluv. Smlouvu

ve vełejnØm registru smluv zvełejn m sto Bene ov.

V Bene ov dne 24.09.20 19

M .jp9J Kulturn a inf ov, s.r.o.

Ing. Jaroslav HlavniŁka Ivana NovÆko

starosta jednatelka


