
|)||)||)I||)))|)||||)|ll°lii'|||ii|Ĺ)|I|í|i
Císlo smlouvy. r1uvsp00calwG

NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 663 zákona č. 40/1964 Sb. občanský

zákoník, v platném znění mezi:

Město Vsetín
Se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
lČO:00304450
zastoupené starostkou města Květoslavou Othovou
Bankovní spojeni :
č.ú.
č.ú.

a

Vsetínská sportovní, s.r.o.
se sídlem: Na Lapači 394, 755 01Vsetín
lČ: 28593987
jejímž jménem jedná.: jednatelky
zapsána v OR vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 33684

ČI. l.
Předmět nájmu

{l) Pronajimatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem těchto nemovitostí:

a) budova Zimního stadionu Na Lapači č. p. 394, stavba pro shromažd'ování většího počtu osob,
jež se nachází na pozemku p. č. 1078, zastavěná plocha a nádvoří,

b) budova Sportovní haly Na Lapači bez č. p., občanská vybavenost, jež se nachází na pozemku
p. č. 1089/1, zastavěná plocha a na pozemku p. č. 1089/2 zastavěná plocha,

c) pozemků: p.č. 535/4 o výměře 5361 m2, 535/5 o výměře 2365 m2, 538/7 o výměře 1426
m2, 538/18 o výměře 269 m2, 541/4 o výměře 2776 m2, 140 o výměře 103m2,

kdy tyto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitosti vedeného u Katastrálního úřadu pro
zlínský kraj, katastrální pracoviště Vsetín na LV Č. 10001 pro obec Vsetín, k. ú. Rokytnice u Vsetína
(dále jen ,, předmětné nemovitosti"), a dále:

Vše shora uvedené budiž též souhrnně označeno jako ,,předmět nájmu".

(2) Pronajímatel dále prohlašuje, že pozemky, na kterých jsou stavby uvedené v odst. 1 písm. a) a b),
jsou též v jeho výlučném vlastnictví.

(3) Pronajímatel prohlašuje, že na nemovitosti uvedené v Článku l. odst. 1 písm. a) vázne věcné
břemeno in rem v podobě povinnosti vlastníka strpět umÍstěni a provozování technických
zařízení teplovodu, včetně povinnosti strpět vstup a vjezd do nemovitosti v souvislosti
s provozem, opravami a údržbou technických zařIzenI, to vše ve prospěch oprávněného
společnosti Zásobováni teplem Vsetín a.s., iČ: 45192588.

(4) Předmětem nájmu je dále movitá věc: Rolba Zamboni 500, r. v. 1986, kterou pronajimatel
přenechává nájemci do užÍvání za účelem úpravy ledové plochy.
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ČI. ll
Účel nájmu

l) Pronajimatel založil zakladatelskou listinou ze dne 25. 6. 2009 nájemce za účelem zajištěni
provozování předmětu nájmu pro sportovní a tělovýchovné, rekondiční a relaxační služby a další
související služby, které jsou vymezeny v předmětu podnikání nájemce. Pronajímatel přenechává
nájemci výše uvedený předmět nájmu k užívánÍ za účelerň zajištění služeb uvedených ve větě
prvnítohoto článku a nájemce jej k tomuto účelu k užívánÍ přijímá.

2 ) Nájemce je dále povinen předmět nájmu užívat pouze k účelu, k němuž byl kolaudačním
rozhodnutím stavebně - technicky schválen, a k němuž je svou povahou určen a pouze takovým
způsobem, aby na předmětu nájmu nevznikala škoda.

3 ) V případě vzniku škody na předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu nahlásit pronajimateli. Všechny závady na předmětu nájmu je nájemce povinen rovněž
bezodkladně hlásit pronajimateli.

4 ) Pronajimatel souhlasí s tím, aby si nájemce do budovy uvedené v ČI. 1 písm a) zřídil sídlo své
společnosti {Na Lapači 394, 755 01 Vsetín), které bude následně zapsáno i do Obchodního
rejstříku.

5 ) Pronajimatel uděluje nájemci souhlas s uzavÍráním podnájemních smluv v předmětu nájmu či
jeho Částem (nebytovým prostorám, jednotlivým plochám a sportovištím či jejich zázemí apod.),
k lepšímu a účelnějšímu využiti pronajatých nemovitostí pro sportovní a doplňkové činnosti.
Nájemce není oprávněn přenechat do podnájmu movitou věc, uvedenou v ČI. l odst. 4) této
smlouvy nebo obecně předmět nájmu jako celek.

ČI. Ill
Nájemné

l) Nájemce se zavazuje za užIvánI předmětu nájmu, vymezeném v ČI. l této smlouvy, zaplatit
pronajhnateli částku 840.336,- Kč/rok (slovy: osm set čtyřicet tisíc tři sta třicet sedm korun).
Měsíční výše nájemného tak činí 70.028,- KČ (slovy: sedmdesát tisíc dvacet osm korun). K takto
stanovené výši nájmu bude v souladu ustanovením § 56 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 2009 (dále jen ZDPH), uplatněna daň z přidané
hodnoty ve výši sazby daně platné ke dni uskutečněni zdanitelného plněni (ke dni podpisu
smlouvy činí platná sazba 19 %). Nájemné za kalendářní měsíc je sjednáno v režimu dňčich plnění.
Za datum uskutečnění dňčiho zdanitelného plnění (měsIČnI nájem) je ve smyslu § 21 odst. 9 ZDPH,
považován první den kalendářního měsíce. Nájemné za kalendářní měsíc bude hrazeno na základě
vystaveného daňového dokladu, se splatnosti do 14-ti dnů od data jeho vystaveni na účet
pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

2) Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a nájemce je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti bez
zaplaceni vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodu, pokud faktura obsahuje neúplné
nebo nesprávné údaje. Nová lhůta splatnosti počne plynout od doručeni faktury nové nebo
opravené.

ČI. lV
Služby spojené s nájmem

Dodávky služeb spojených s nájmem (elektřina, vodné a stočné, otop, odvoz odpadů apod.) si zajisti
nájemce sám na vlastní náklady a bude je hradit dle smluvních podmínek dojednaných
v individuálních smlouvách.

V.

Sankční ujednáni

V případě, že nájemce bude v prodlení se zaplacením nájemného, zavazuje se uhradit úrok z prodlení
ve výši 0,03% z dlužné částky za každý den prodlení.
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VI.

Doba trvání nájemního vztahu
é

l) Nájem se uzavírá na dobu neurčitou.
2) Nájem je možno skončit nás|edujÍcÍmi způsoby:

a) dohodou smluvních stran k určitému datu,
b) písemnou výpovědí pronajImatele či nájemce, a to pouze z nás|edujÍcÍch důvodů:

1. nájemce bude vÍce než 3 měsíce v prodlenis úhradou nájemného
2. nájemce bude dlouhodobě i přes výslovné písemné upozornění pronajImatele

užívat předmět nájmu v rozporu s účelem stanoveným touto smlouvou.
Pronajimatel nezajistí udržováni stavu předmětu nájmu ve stavu způsobilém
k řádnému užÍvánj ani po písemném upozorněni,

výpovědní lhůta činí jeden rok a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
nás|edujÍcÍho po doručenivýpovědi druhé smluvní straně,

C) odstoupením od smlouvy.
V případě, že jedna ze smluvních stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ má druhá smluvní strana právo od této smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé
smluvní straně, pod sankcí neplatnosti. Právní účinky odstoupeni nastávají dnem
doručení.

f

Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

nájemce bude i přes opakovanou písemnou výzvu pronajímatele pronajaté
nebytové prostory užívat tak, že na nich bude nevhodným uživánňm nebo
nadměrným opotřebováváním vznikat Škoda,
nájemce provede stavební úpravy bez předchozího souhlasu pronajímatele,

nájemce bude déle jak 6 měsíců v prodlení se zaplacením nájemného nebo
ceny za služby.

VIl.
Ostatní ujednání

l) Předmět nájmu je nájemce povinen užívat výhradně k účelu, jenž je v této nájemnIsmlouvě
dohodnut a k němuž je stavebně technicky určen.

2) Po dobu nájmu nesmí nájemce provádět, bez souhlasu pronajímatele, žádné stavební úpravy.
Pokud se pronajImatel k podané žádosti nevyjádřído 20 pracovních dnů ode dne jejího doručeni,
platí, že se stavební úpravou souhlasí.

3) Nájemce zajišťuje a hradí ze svých nákladů tyto drobné opravy a výměny v pronajatých
prostorách:

a) opravy jednotlivých části oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik,
b) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles,
C) opravy uzavíracÍch armatur na rozvodech vody, výměny sifónu,
d) opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, mIsicIch baterií, sprch, ohřívačů

vody, umyvadel, splachovačů, radiátorových uzavÍracích a regulačnIch armatur,
e) výměny drobných součásti předmětů uvedených v bodu a) - d),
f) podle výše nákladů se za drobné opravy považuji další opravy nebytového prostoru a

jeho vybavení a výměny součástí jednotlivých předmětů tohoto vybaveni, které nejsou
uvedeny v bodech a) - g), jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 40 000,- KČ.
Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazuji,
je rozhodující součet nákladů na souvisejĹcÍopravy,

g) náklady spojené s běžnou údržbou nebytových prostor, jako jsou náklady na udržovánía
čištění nebytových prostor, které se provádí obvykle při delším uživánÍ nebytových
prostor. Těmito náklady se rozumí zejména malováni, včetně opravy omítek a obkladů,

.
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tapetování a čištěni zanesených odpadů až ke stoupačce a vnitřní nátěry, pokud hodnota
takové opravy nepřesáhne 40.000,- KČ
veškeré účelové opravy a úpravy sloužÍcÍzv|áštnim potřebám nájemce,
úklid a čištěni a odvoz odpadů z pronajatých nebytových prostor, nedohodne-li se
s pronajímatelem jinak.

4) Udržování podstaty budov a záchovnou údržbu předmětu .nájmu hradí pronajímatel stejně jako
opravy neuvedené v předchozích ustanoveních a rekonstrukce a modernizace předmětu nájmu,
kterými dochází k jeho změně.

5) Nájemce je povinen neodkladně oznámit potřebu provedeni oprav hrazených pronajimatelem,
včetně havarijních oprav na čísle telefonu: Nesplněním oznamovací
povinnosti o nutnosti oprav, nebo neumožněním jejich provedeni, vznikne nájemci odpovědnost
za případnou škodu. Pronajimatel je povinen nájemci sdělit ihned poté, co mu nájemce oznámi
potřebu opravy, v jakém terminu opravu provede s tím, že obecně je povinen provádět opravy
bez zbytečného odkladu, poté co je mu jejich potřeba oznámena. Pokud bude termín opravy pro
nájemce nepřijatelný, provede si nájemce opravu sám na vlastní náklady, přičemž tyto náklady
je pronajimatel povinen nájemci uhradit. Nutnost oprav hrazených pronajimatelem bude
předem vzájemně odsouhlasena oběma stranami. Nebude-li stanovisko pronajimatele vydáno
do 20 kalendářních dni ode dne doručeni oznámení o potřebě opravy, platí, že pronajimatel
s provedením opravy souhlasí.

6) V případě havarijního stavu, který bude ohrožovat zdraví osob či majetek pronajImatele je
nájemce oprávněn provést nezbytné opravy neprodleně s tím, že má ze strany pronajímatele
nárok na náhradu všech účelně vynaložených nákladů.

7) Nájemce je povinen zajišťovat ve smyslu příslušných právních předpisů a závazných technických
norem revize všech elektrických a plynových spotřebičů, které provozuje v pronajatých
prostorách.

, 8) Pronajimatel se zavazuje, že bude zajišťovat a hradit na vlastni náklady periodickou elektro-revizi
budovy, hromosvodu a požárně bezpečnostní prohlídky, a nájemce je povinen mu to umožnit
(např. vstup do budovy, přistup ke kontrolovanému zařIzenI, apod.). Dále v případě úprav nebo
změn elektrické instalace v pronajatých prostorách je nájemce povinen před zahájením
uvažovaných úprav toto projednat s pronajimatelem, jakékoliv změny elektroinstalace bez
předchozího projednání s pronajímatelem jsou nepřípustné.

9) Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména pak protipožární předpisy.
Nájemce zajišťuje v pronajatých prostorách požární ochranu ve smyslu ustanovení zákona č.
133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a prováděcích právních předpisů.

10) Nájemce je povinen dodržovat zásady pro úsporu energii a vody v pronajatých prostorách (např.
používánÍ úsporných zdrojů regulace vnitřní teploty, kapáni nebo protékáni vody, apod.).

11) Nájemce je povinen po skončení nájmu vrátit předmět nájmu ve stavu, v jakém je převzal,
s přih|édnutjm k běžnému opotřebení, pokud se obě smluvnístrany nedohodnou jinak.

12) Nájemce předá předmětné nebytové prostory nejpozději ke dni ukončeni nájemního vztahu.
V případě odstoupeni od smlouvy předá nájemce nebytové prostory nejpozději ve lhůtě 1
měsíce ode dne skončení nájemního vztahu. K převzetí předmětných nebytových prostor vyzve
nájemce pronajimatele doporučeným dopisem, a to minimálně 15 dnů před skončením
nájemního vztahu dle odstoupeni od smlouvy. O předání a převzetí nebytových prostor bude
sepsán protokol, který bude podepsán smluvními stranami nebo jejich pověřenými zástupci.
Pokud se nájemce dostane do prodlení s předáním vyklizených nebytových prostor, zavazuje se
uhradit pronajimateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ročního nájemného za každý i započatý
týden prodlení.

13) požaduje-li nájemce provedení stavební úpravy v pronajatých prostorách, požádá písemně
pronajImatele o souhlas. Záměr a realizace provedení konkrétní stavební úpravy jsou podmíněny
výslovným písemným souhlasem pronajImatele, učiněným formou doporučeného dopisu. Tyto
stavební úpravy hradí nájemce.
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14) V případě vzniku škody na předmětu nájmu, je nájemce povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu nahlásit pronajimateli. Všechny závady na předmětu nájmu je nájemce povinen rovněž
bezodkladně hlásit pronajimateli.

15) Nájemce odpovídá za škodu na předmětu nájmu a jeho pňslušenstvi a věcech nacházejících se
v předmětu nájmu, která vznikla po dobu užIvánI nájemcem, ledaže by ke vzniku škody došlo i
jinak.

Vlll.
DoruČováni písemností "

l) Pokud je k některému úkonu die této nájemní smlouvy třeba doručeni, považuje se písemnost za
doručenou i v případě, že druhá strana její doručení zmaří, např. nevyzvednutím zásilky v úložní
době, odmjtnutÍm převzetí zásilky apod., kdy v takovémto případě bude předmětná pÍsemnost
považována pro účely této smlouvy za doručenou, kdy se tato pÍsemnost navrátí smluvní straně,
která písemnost odesňala.

2) Nájemce je oprávněn měnit adresu pro doručováni písemností pouze v rámci české republiky,
přičemž tato změna musí být písemně oznámena pronajimateli nejméně 10 dnů před její
změnou. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti nájemcem bude doručení zásilky zmařeno,
považuje se předmětná písemnost pro účely této smlouvy za doručenou dnem, kdy se tato
písemnost navrátí pronajimateli.

IX.
Závěrečná ustanovení

1 ) Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy,
zejména občanským zákoníkem a zákonem o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

2 ) Tato smlouvy je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s povahou originálu, po dvou pro každou
smluvní stranu.

3 ) jednotlivá ujednáni této smlouvy lze měnit toliko dodatky, které musí být písemné a podepsány
oběma účastníky, jinak je dodatek neplatný.

4 ) Tato smlouva byla schválena Radou města Vsetín na zasedání dne 30. 7. 2009 pod č.j. R 78/10.
5 ) Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny

podmínky pro její platné uzavřeni stanovené tímto zákonem {§ 41 citovaného zákona).

6 ) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že smlouva byla
uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz dohody o všech
ustanoveních této smlouvy připojuji osoby oprávněné jednat za obě smluvní strany své
vlastnoruční podpisy.

Ve Vsetíně, dne 31. 7. 2009

za pronajImatele

Ve Vsetíně, dne 31. 7. 2009

za nájemce

starostka města jednatelka
,, jednatelka

j


