
Biskupství českobudějovické 
sídlo: Biskupská 132/4, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice 
IČO: 00445118 
Jednající: generální vikář Mons. ThLic. David HENZL 
bankovní spojení: 
e-mail: 
dále jen ,, „Biskupství" 

a 

Jihočeská filharmonie 
sídlo: Kněžská 411/6, 370 01 České Budějovice 
IČO: 00396036 
Zastoupenáz ředitelem Otakarem Svobodou 
e-mail: 
dále jen „Jihočeská filharmonie" 

společně též ,,smluvní strany" 

uzavírají V souladu S § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen ,,OZ") nájemní smlouvu spojenou S dohodou O právu přístupu a 

příjezdu č. 20/0020/0010 uzavřenou V souladu S § 1746 odst. 2 OZ. 

Preambule 
1. Biskupství je výlučným vlastníkem níže uvedené nemovité věci: 

- pozemku parc.č. KN 486/1 - 0 výměře 2000 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná 
plocha, 

zaps. na LV č. 184 pro obec České Budaj ovce a k.ú. České Budějovice l u Katastrálního 
úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice (dále jen ,,Pozemek 
č. 1"). 

2. Pozemek č. 1 je zatížen věcným břemenem (podle listiny) umístění tepelných rozvodů 
spojené S právem vstupu za účelem zajištění provozu, obsluhy, kontroly, údržby a oprav 
dle zákresu V GP č. 504-112/2007, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 
2.7.2009, právní účinky vkladu práva do katastru nemovitostí ke dni 29.7.2009, ve 
prospěch Teplárny České Budějovice, IČO 608268835. 

3. Předmětem nájmu dle této smlouvy je část Pozemku č. 1 O výměře 81,7 m2 (dále jen 
,,Předhánět nájmu"). Podrobná specifikace Předmětu nájmu je zakreslena na situačním 
plánku, který je Přílohou č. 1 této smlouvy. 

4. Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 37001 České 
Budějovice je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. KN 506 - O výměře 153 m2, 
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr, právo hospodařit se 
svěřeným majetkem: Jihočeská filharmonie, zaps. na LV č. 218 pro obec České 
Budějovice a k.ú. České Budějovice 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště České Budějovice (dále jen ,,Pozemek č. 2) 
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5. Jihočeská filharmonie bude V souladu S projektovou dokumentací - zakázka č.l4080224 
(2019-08) zpracovanou Generálním projektantem A8000 s.r.o., Radniční 136/7, České 
Budějovice 37001 provádět rekonstrukci interiéru koncertního sálu Jihočeské filharmonie 
V budově č.p. 411, na pozemku parc.č. KN 504/1 a 508/2, V obci České Budějovice a k.ú. 
České Budějovice 1 (dále jen ,,Sál") Dle shora uvedené projektové dokumentace je 
požadován zábor části Pozemku č. 1 v majetku Biskupství. 
Jihočeská filharmonie prohlašuje a Biskupství bere na vědomí, že rekonstrukce Sálu bude 
probíhat prostřednictvím třetí osoby. 

I. Předmět a účel nájmu 
1. Biskupství touto smlouvou přenechává Jihočeské filharmonii do užívání Předmět nájmu 

za účelem přístupu na Pozemek č. 2 v rámci prováděné rekonstrukce Sálu. Dotčená část 
Pozemku č. 1 a Pozemku č. 2 rekonstMcí je vyznačena na situačním plánku, který je 
Přílohou č. 2 této smlouvy. 

2. Nájemce si Předmět nájmu za účelem ujednanýın dle bodu l. shora najímá za podmínek 
dále v této smlouvě uvedených. 

II. Doba trvání nájmu 
1. Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to ode dne započetí rekonstrukce do doby 

ukončení rekonstrukce (předpokládaný termín rekonsmkce je březen 2020 - září 2020). 
2. Předmět nájmu bude Jihočeské filharmonii Biskupstvím předán ke dni započetí 

rekonstrukce a Biskupství zpět Jihočeskou filharmonií ke dni ukončení rekonstrukce, 
V obou případech na základě předávacího protokolu. Jihočeská filharmonie je povinna 
O započetí a ukončení rekonstrukce informovat Biskupství min. 14 kalendářních dní 
dopředu. 

3. Nájem sjednaný touto smlouvou skončí: 
- uplynutím sjednané doby, 
- písemnou dohodou smluvních stran. 

4. Biskupství je dále oprávněno nájem vypovědět Z důvodu: 
- porušení odst. 3 čl. V. 

5. Smluvní strany sjednaly výpovědní dobu V délce 14 dnů. Výpovědní doba začne běžet 
prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. Při porušení odst. 4. čl. V. má 
Biskupství právo vypovědět nájem bez výpovědní doby. 

6. Předmět nájmu je Jihočeská filharmonie povinna předat zpět Biskupství vyklizený a 
v řádném stavu, v jakém jej převzala. 

III. Nájemné 

1. Výše nájemného dle dohody smluvních stran činí 25 000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun 
českých) měsíčně. Vznikne-li nebo zanikne-li právo nájmu dle této smlouvy V průběhu 
kalendářního měsíce, je Jihočeská filharmonie povinna zaplatit za každý den trvání nájmu 
v takovém měsíci 1/30 součtu měsíční úhrady za nájem. 

2. Náj emr je splatné vždy do 5. dne započatého měsíce příslušného kalendářního roku 
na účet Biskupství a pod VS v záhlaví této smlouvy. 
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IV. Dohoda 0 právu přístupu a příjezdu 

Biskupství tímto prohlašuje, že Jihočeská filharmonie má za účelem provedení rekonstrukce 
Sálu právo přístupu a příjezdu k Pozemku č. 2 přes Pozemek č. 1, a to vcelé zbývající 
výměře, jež netvoří Předmět nájmu. 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

2. 

3. 

5. 
ó. 

Jihočeská filharmonie je oprávněna užívat Předmět nájmu výhradně v rámci dohodnutého 
účelu. 
Jihočeská filharmonie odpovídá na Předmětu nájmu a dále pak na celém přístupovém 
Pozemku č. l za zajištění a dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů 
v souvislosti S užíváním Předmětu nájmu. Jihočeské filharmonii se zakazuje ukládání 
nebezpečných látek a odpadů na Předmětu nájmu. 
Jihočeské filharmonii se zakazuje bez písemného souhlasu Biskupství: 

- dát Předmět nájmu do podnájmu třetí osobě, 
- provádět na Předmětu nájmu jakékoli terénní a stavební úpravy. 

4. Jihočeská filharmonie je povinna Teplárně České Budějovice V případě havárie 
na teplených rozvodech, bude-li tak zapotřebí, umožnit přístup na Předmět nájmu. 
Jihočeská filharmonie je povinna Předmět nájmu řádně označit a zabezpečit. 
Jihočeská filharmonie je povinna šetřit co nejvíce dotčený majetek Biskupství a majetek 
třetích osob při průjezdu přes Pozemek č. 1. 
Jihočeská filharmonie odpovídá za veškeré vady a škody na majetku vznildé Biskupství a 
třetím osobám (na majetku umístěného na Pozemku č. 1) V důsledku a V souvislosti 
S prováděním rekonstrukce Sálu a zavazuje se vady na své náklady neodkladné, nejpozději 
do 30-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění odstranit a případné škody uhradit. Pokud 
tak Jihočeská filharmonie neučiní, zajistí uvedené Biskupství na náklady Jihočeské 
filharmonie. 
Jihočeská filharmonie zajistí případné parkování vozů stavby pouze na Předmětu nájmu. 
Případné parkování vozidel mimo Předmět nájmu budou pokutovány částkou 5 000 Kč 
za každý jeden den porušení tohoto závazku. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno 
právo Biskupství na náhradu případné vzniklé škody. 

10. Biskupství umožní přístup na Pozemek č. l Jihočeské filharmonii, a to zadáním 3 
telefonních čísel do systému závory - otvírání závory. 

l l .  Oprávnění dle čl. IV. a V. této smlouvy se vztahují i na třetí osobu/zhotovitele/realizátora 
rekonstrukce Sálu. 

12. Za plnění povirıností třetí osoby/zhotovitele/realizátora rekonstrukce Sálu dle čl. V. této 
smlouvy odpovídá Jihočeská filharmonie. 

8. 
9. 

VI. Prohlášení smluvních stran 

Jihočeská filharmonie prohlašuje, že Předmět nájmu dobře zná, jeho stav fyzický i právní, 
bere jej na vědomi a V tomto stavu Předmět nájmu přebírá do užívání dle této smlouvy. 

VII. Zvláštní ujednání smluvních stran 

Kontaktní osoby 
za Biskupství: 
Zdeněk Šesták - oddělení vnitřních věcí, 
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tel: 731402827, Email:  

za Jihočeskou filharmonii 
Kateřina Postlová - ekonom 
Tel : , email 

II. Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou na základě dohody 
obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany jsou povinny informovat bez zbytečného odkladu druhou stanu o změně 
údajů nebo skutečností uvedených v této smlouvě. 

4. Účastníci této smlouvy se dohodli, že písemnost dle této smlouvy se má za doručenou 
idnem, kdy ji adresát odmítl převzít, případně kdy byla uložena u držitele poštovní 
licence, případně pokud je důvodem faktického nedoručení jiná skutečnost (adresát se 
odstěhoval bez udání adresy, adresát neznámý atd.), poté dnem, kdy se nedoručená zásilka 
vrátí zpět odesílateli. 
Otázky neupravené touto smlouvou řeší se podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, V platném znění a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

7. Osoby jednající jménem smluvní strany nebo V jejím zastoupení, podepsané na této 
smlouvě, prohlašují, že jsou ve smyslu § 15 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb. svéprávné. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, S jejím 
obsahem souhlasí, že je jim srozumitelná a že jí uzavírají svobodně, určitě a vážně, a 
na důkaz toho připojuji vlastnoruční podpisy. 

9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřej něha V 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů. 

1. 
2. 

čj. 273/2020 
Ĺ): 2020- 006134, 
Příloha č. 1 - situační plánek 
Příloha č. 2 - situační plánek 

I75. dne „ZV.4ť.20zo V 0 W U d n e  

lhočaská filh  

.....  

Biskupství českobudějq 
Mons. ThLic. David HE 

generální vikář ł 
Jihočeská filharmonie 

Otakar Svoboda 
ředitel 

v..  

5. 

dl 
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Vyznačená část pronájmu pozemku, za účelem postupu na pozemek 
(katastr CB1, parc.č.506), kde bude probíhat 

Rekonstrukce interiéru koncertního sálu 

Jihočeské filharmonie České Budějovice 
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