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vřená đleziík' č.116/1990 sb.

NÁJEMI.ľÍ sMtowÁ
o nájmu a podnájmu nebytoých Prostor v platném znění

I.

Smluvní strany

1. Městská část Praha 5

zastoupená: |UDr. Milanem |ančíkem,starostotl

se sídlem: nám. 14. října 4, I50 22 Pľaha 5

IČ: 00063631

DIČ: Czooo63631

bank.spoj.: Česká spořitelna a.s., pobočka 5

č.účt
/dále jen,,pronajímatel'7

2. ISCO spol. s r.o.

zastoupená: Irenou Merdovou, jeđnatelkou

se sídlem: Střešovická 906/66,16200 Pľaha 6
IČ: 64946126
DIČ: CZ64946126

bank'spoj.: Česká spořitelna a.s.

č.účtu
společnost zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42838
/dále jen,,nájemce"/

II.

Předmět a rlčelnájmu

1. Městská část Pľaha 5 pođleustanovení $ 4, odst' 5) zák. č.131/2oo0 Sb., o hlavním městě Praze
v platném znění a statutu hl' m' Prahy nakládá se svěřeným majetkem a vykonává práva a

povinnosti vlastníka ve vztahu ke svěřenému majetku. Na záklađěv'y'še uvedených právních
předpisů městská část Pľaha 5 jako pronajímatel prohlašuje, žeje oprávněna dát do nájmu část
pozemku č.parc. I5I2/I o výměře 100 m2 dále objekt provizorníđílnyo ýměře 58 m2 a
plechový přístřešek o ýměře 54 m2 to vše v k'ú' Košířena adľese Ktikatá 46/9Oc, Praha 5.
2' Účelem tétonájemní smlouvy je přenechání předmětu nájmu nájemci kužívání,tj. zejména
k ľealizaci jeho obchodní činnosti např' stavební dvůr, sklad'
3. Pľonajímatel přenechává nájemci k užíváníobjekty č'5, 6 a 9 (viz Příloha č.1 - Plánek
pronajaĺy'ch pľostor)'

4. Pronajímatel přenechává nájemcí k užívánínásledujícínebytové pľostory:
1) objekt č.5 _ pľovizorní dílna o výměře 58 m2
2) objekt č'6 _ plechoý přístřešek o ýměře 54m2
3) objekt č.9 - přilehlý pozemek o ýměře 10O m2



III.

PodmínĘ smlouvy
1. Pronajímatel poskytuje tento předmět nájmu nájemci k užíváníve stavu způsobilém ke

smluvenému účeluužívání'
2. Změna nebo ľozšířenípřeđmětua účelunájmu je možná pouze na základě písemného dodatku

k této smlouvě. Užívánípronajaých pľostor k jinému účelu,nežjak stanoví tato smlouva, bude

považováno za hrubé porušenítéto smlouvu.

3. Nájemce se zavazuje využívatProstory, kteľéjsou přeđmětem této nájemní smlouvy, pouze

v souladu s vymezeným účelema můžeje pronajmout, nebo přenechat jinému nájemci jen na

základě písemnéhosouhlasu pronajímatele' Neplnění tohoto ustanovení se považuje za hrubé

porušenítéto smlouvy.

4' Nájemce se seznámil se stavem předmětu nájmu a Y tomto stavu jej přebíľá. Po skončenínájmu

odevzdá nájemce předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutímk jeho obvyklému
opotřebení.

IV.
Zvláštníujednání

1. }akékoli stavební, čijiné zásađnízásahy do podstaty předmětu nájmu ze strany nájemce jsou

možnévylučně na základě písemnéhosouhlasu pľonajímatele, a to na náklady nájemce.

2. Pronajímatelumožnívjezd nájemci i zákazníkům nájemce đoobjektu nájmu.

3' V ostatních touto smlouvou nedotčených ustanoveních se tento nájemní vztah řídípříslušnými

ustanoveními platných pľávníchpředpisů'

v.
Doba nájmu

1. Tato nájemní smlouva se uzavíľá na dobu určitouv trvání 10let.

VI.
Výše, splatnost a způsob placení nájemného

1. Smluvní strany se o výšinájemného zaĺživánípředmětu nájmu dohodly pro první běžný rok
(počítánoode dne pođpisutéto smlouvy) na \nýši39.900,- Kďrok (slovy:

čtyřicetj ednatisícsedmsetčtyřicetkorunčeskýc h).

Rozpis nájemného je následující:

1) objekt č'5 _ provizorní dí]na 20['-KVm2lrok = 11.600,- Kč
2) objekt č.6 - plechoý přístřešek Zffi,- KVmZlrok = 10'800,- Kč
3) objektu č.9 _ přilehtý pozemek l75,-KVmarok = 17.500'- Kč
Celkem ročně = 39.900'- Kč
2. Ročnínájemné v celkové částce 39.900,- Kč je splatnéčtvrtletně, a to vždy k 10. dni příslušného

kalendářního čtvrtletí.K zaplacení dochází připsáním na účetpronajímatele vedeném u České

spořitelny a.s', č.účťu S 31169, KS 558.

Předpis nájmu vzniká dnem řádného pľotokoláľníhopředání a převzetí přeđmětunájmu

k užívání.(viz Příloha č.2 - Protokol o předání a převzetí).

3. Dle $ 56 odst' 5 zák. č.23512004 Sb. se plátce můžeľozhodnout, žeu nájmu jiným plátcům Pľo
účelyuskutečňování jejich ekonomických činnostíse uplatňuje daň' Smluvní stľany se dohodly, že

vpřípadě, kdyžpronajímatel takto ľozhodne daň zpřiđanéhodnoty uplatňovat, bude uzavřen

dodatek k této nájemní smlouvě týkajícíse nav'ýšeníceny nájmu o příslušnou sazbu DPH.



4. V pří padě pľ odlení  nájemce s placení m nájemné ho đ le č 1' VI' odst' 2 té to smlouvy je nájemce
povinen uhľ adit pronají mateli poplatek z prodlení  ve v'ýš i O,05olo z dluž né  č ástky za kaž dý đ en
prodlení  po dni splatnosti. Uhrazení m poplatku z prođ lení  se nájemce nezbavuje povinnosti
uhradit pronají mateli za pľ ođ lení  se splátkou nájemné ho i smluvní  pokutu ve ýš i 1o,- Kč  zakaž đ ý
den prodlení '
5. Pľ onají matel je oprávněn pož adovat ú hradu nájemné ho podle té to smlouvy poĹlze za Prostory,
kteľ é  byly ke đ ni jejich pľ otokoláľ ní ho přeđ ání  a převzetí  nájemci předrí ny do už í vání . Cena
nájmu za prostory v den ú č innosti smlouvy nájemci nepředané  bude nájemci ú č tovaná dle
dohodnuté  ceny nájmu s ú č inností  ode dne pľ otokolární ho předání  těchto pľ ostoľ .
6. Telekomunikač ní  poplatky, elektřina, vodné , stoč né , svoz ođ padu, teplo atd. si zajiš ť uje nájemce
vlastní m jmé nem a na svť rj náklad.
7. Nájemce se zavazuje uzaviit spří sluš nými đ odavateli dohody o poskytování  veš keých služ eb,
které  bude v souvislosti s už í vání m přeđ mětu nájmu vnrž í vat k zajiš ť ování  jeho řádné ho provozu
zejmé na uvedených v odst. 6 té to smlouvy.
8. Mezi smluvní mi stľ anami se v'y'slovně sjednává tato valoľ izač ní  dolož ka: nájemné  se zýš í
v kaž dé m kalendářní m ľ oce následují cí m po uzavření  té to smlouvy o inflaci, oficiálně vyhláš enou
Č SU podle'yuoj" ú hľ nné ho indexu spotřebitelských cen a služ eb. Ke zýš ení  docházibez dalš í ho
návrhu pľ onají matele, vž .dy ođ  platby za II' č tvrtletí  pří sluš né ho ľ oku' V té to splátce bude
poukázána i valoľ izace za I. č wrtletí  pří sluš né ho ľ oku'

VII.
Práva a povinnosti smluvní ch stran

1. Nájemce je:

1.1. povinen hradit náklady spojené  s obvyklým udľ ž ování m pronajaých Pľ ostoľ
1.2. odpovědný zaBOZP v pronajaých prostoľ ách a na pří stupoých komunikací ch pronají matele
1.3. odpovědĺ ý za pož .ární  bezpeč nost v pľ onajaĺ y'ch pľ ostoľ ách
1.4. povinen dodrž ovat veš kerá pož ární  oPatření  souvisejí cí  s jeho č inností  na vlastní  náklady a
odpovědnost
1.5. povinen pojistit svoji č innost vč etně prostředků  k ní  použ í vaných
1.6. povinen podí let se na pojiš tění  pronajatých objektů
1.7. povinen zajistit pří stup apŕ í jezdostatní m nájemců m k jejich pronajatým objektum
2. Nájemce přebí rá odpovědnost za š kođ y vzniklé  jak pľ onají mateli, tak třetí m osobám,
způ sobenou v rámci své  provozní  č innosti.
3. Nájemce není  oprávněn umisť ovat jaké koti reklamy a vývěsní  š tí ty v nebytoých pľ ostoľ ách a
na přeđ mětu nájmu bez souhlasu pľ onají matele.
4. Nájemce je povinen dodrž ovat zákon č ' 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění  pozđ ějš í ch předpisů .
5. Pronají matel je:

5.1. opľ ávněn kontľ olou plnění  smlouvy
5.2. kontrolou plnění  smlouvy za pľ onají matele ve věci smluvní ho vztahu je pověřen ođ bor
obchodní ch aktivit MČ  Pľ aha 5
5.3. povinen nejpozději do 10ti dnů  ode dne pođ pisu té to smlouvy zajistit protokolrí rní  předání
předmětu nájmu nájemci k už í vání '

VIII.
Skonč ení  smlouvy

1. Tato smlouva konč í  uplynutí m doby, na kteľ ou byla sjednána.
2. Pí semnou đ ohodou smluvní ch stran.
3. V pří padě, ž e nájemce poruš í  ustanovení  č l. III. odst. 2 a 3'



4. Strany se dohodly, žepřed upĘutím doby je možnésmlouvu vypovědět ze strany
pronajímatele jedině z důvodůuveđenýchv tétosmlouvě s tím, žeđůvodemv'.ipovědi je pľodlení
v placení nájemného ze strany nájemce, a to v případě, žedojde k druhému opožđěníplatby
nájemného o více nežměsíc oproti dohodnutému termínu splatnosti během 12-ti po sobě

následujících měsícůzaviněné nájemcem.

5. Nájemce můžepísemně vypovědět nájem na đobuurčitou před uplynutím sjednané doby,
jestliže;

a) ztratí způsobilost k provozování činnosti, pľo kterou si nebytový pľostoľnajal (nikoli ze své

vule)

b) nebytoý prostor se stane bez zavinění nájemce nezpůsobilý ke smluvenému užívání
c) pronajímatel hrubě poľušujesvé povinnosti vypýají cí z této smlouvy
6. Strany ujednaly ýpověđnílhůtu v trvání 3 měsícůs tím,že výpovědní lhůta počínáběž'et
prvním dnem měsíce následujícího po doručenívýpovědi druhé smluvní straně.
7.Užlvá-li nájemce nebytoý Prostor i po skončenídoby nájmu a pronajímatel proti tomu nepodá
návrh na vyklizení nebytového Pľostoru u soudu do 30 dnů, obnovuje se nájemní smlouva za

ýchžpodmínek, za jakých byla sjednána původně' Nájem sjednaný na đobudelšínežľok se

obnovuje vždy na ľok'

x.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud nenív této smlouvě stanoveno jinak, řídíse vztahy mezi smlumími stranami příslušnými
ustanoveními občanskéhozákoníku a zákonem č.116/90 Sb', o nájmu a podnájmu nebytor1ých
pľostoľ ve znění pozdějších předpisů'

2' Smluvní strany ýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveđenav evidenci smluv vedené
ÚľłČpľaha 5, kteľá bude veřejně přístupná ą bude obsahovat údaje o smluvních stranách,
předmětu smlouvy, číselnéoznačenítéto smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany
prohlašují,že tyto skutečnosti nepovažujíza obchodní tajemství ve smyslu $ 17 obchodního
zákoníku a uděĘísvolení k jejich užitía zveřejnění bez stanovení jaklýchkoliv dalšíchpodmínek.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou
smluvních stľan'

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostiđnempodpisu smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdľžípľonajímatel a dvě
vyhotovení nájemce.

6. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č' i - plán pľonajatých Pľostoľ
Příloha č'2 - v'.fpis z oR nájemce

Příloha č'3 - pĺotokol o předání a převzetí
7. Smluvní strany pľohlašují,žetato smlouva je vĺrźrazemjejich pravé a svobodné vůle,ženebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně neýhodných podmínek, což stvrzují sv'.y'mi níže
uvedenými podpisy.
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výpis

z obc}rodního rejsŁříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vJ.ožka 42a3a

Datum zápisu.' 21.března 1996

Obchodni firma; ISCO sPoJ.. s r.o.

Sid]-o.' Praha 6, Střešovícká 906/66

Identifikačni čisfo: 649 46 L26

Právni forma.' SpoleěnosŁ s ruěením omezeným

PŤedmět podnikáni:

- poskytování služeb pro zemědělství a zaľrradníctví
- provádění staveb věetně jejich změn, udržovacícľrpraci na nícľr
a jejich odstraňování
_ koupě zboŽí za úěelem jeho dalšíhoprodeje a prodej ( vyjma
ěinností uved'ených v příJ. . 2 a 3 zák. ě. 455/91 sb')
- správa a údržbanemovitosŁí

Statutárni orgán:

.Tednatel: Irena
Praha 6,
den vzník

Za společnost jeđnájednatel samostatně a podepisuje se tak, žek

napsanému nebo naŁištěnémuobchođnímujménuspoleěnosti připojí
svůj podpís s dodaŁkem jednateJ--

SpoIečnici:

Irena Merdová,
Pra}ra 6,
VlcJ.ad: 1oo Kě
Sp1aceno: 1OO t
ObchodnípodíJ.: 1oot

Zákfadni kapitáI: 1oo ooo,- Kě

ost Łohoto rr'ýpísu se potvrzuje

Městský
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