
TSKRP00AH8FHlavní město Praha, Marián DIČ:CZ00064581, plátce DPH.
m. Praný, a.s. se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1, IČO: 03447286,

/upsanou v ejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vl. 20059

zastoupené I ech nickou správou komunikaci hl.
D1Ď: (Y054472H6

zastoup nkce nebo pracovní zařaze
na/cv a účtu: MHMP-TSK hl.m. Prahy, Řásnovka 15 Praha 1

c.u.: 29022-3 1 57998/6000, bank. spoj.: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
(dále jen "pronajímatel")

A

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

I€: 47116471, DIČ: CZ471 16471,

zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl B vložka 1878
sídío/bydliStč: U

ID datové schránky:

(dále jen "nájemce")

uzavírají tuto

Nájemní smlouvu č. 2/20/2304/0008
podle ustanovení § 2201 a následujících občanského zákoníku

VK 20-04-003 JES 2017-1025-00320

Preambule

22TKZ i YíkfconT“lch cros,í « dne nA2m *it- v™™™ «*> um,

Xi li y 3 2
,

,l: '2016 byia Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen “TSK”) svěřena soráva a
‘ k s,’,;.,V0Viinym kromě jiného nemovitosti ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen HMP“) apozemní komunikace ve vlastnictví HMP, jejich souěástí a příslušenství, na území hl.m. Prahy TSK e při hospodyň

s

“c,a-sir*** “ové ™ smtavj- „pr;;sd

Článek I. Předmět a účel smlouvy
ITPromijlmfitel je

M věstníkem pozemku v k,ú. Michle pare. č. 700/59, 767/2, 785/38, 700/159, 785/33, 785/36, 700/32, 700/31 v obci Praha

sazba

Kč za m2 a plocha celkem
Kč bez DPH

etapu rozsah od do počet dní m2den

I vlupu Pud l amu « ihratlní - Čp.
1 .131/1 1 v viz situace

___

lí.etapa ■» Olttaduí (Pod Parou -

3 Huumva) Cp, 70t/ip; - viz situace

III ťhipa Pod lámu (čp, 1333/1 -čp.
I.I M'31) - r iz situaee

VI,etapa ■ Puti l atou Cp, 1360/47 -

6 Ohnuíttt Cp. |J(i7r2 * viz, situace

VII etapa « Uhradili ,v Miehelská - viz
.'situace

Vlil etapa . Oluadni Cp. 1367/2 - Pod

L-J i VtíoMťkiiu vodármm 1 čp. 1366/49

I
27.02.20 05.03.20 8 2 114

28.02.20 09.03.20 11 3 25 825

3 06.03.20 18.03.20 13 3 195 7 605

16.03.20 26.03.20 11 3 5 165

7 20.03.20 27.03.20 8 2 10 160

20.03.20 31.03.20 12 3 33 I 188
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pr

IX. etapa - Ohradili č.kat. 700/5 í - Pod
Vršovickou vodárnou I č.kat. 700/249 24.03.20 02.04.20 10 2

X.etapa - mob. zábor (maringotka. WC
apod.) 3750/lj

50 187

10 27.02.20 16.04.20 50 1505

celkem

tab. č/l
/

2) (Zást

pozemní komunikace Ohradní, Pod Farou, Na Křivině, Pod Vršovickou vodárnou I, Michelská o výměře viz tab.
v 9
č.l mz, nacházející se na uvedeném pozemku, včetně těchto součástí a příslušenství chodník, vozovka, zeleň (dále i
„předmět nájmu"), pronajímá pronajímatel nájemci za účelem provedení této činnosti: výkop pro stavební úpravy NTL
plynovodů.
O pozemku pare. č.

„předmět nájmu"), pronajímá pronajímatel nájemci za účelem provedení této činnosti
(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

I!
i !

.m2 ,včetně těchto součástí a příslušenstvío výměře (dále i

3) Předmět nájmu je specifikován a) v přiložené dokumentaci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako !
přd iha č.l.

) závaznými podmínkami konečné úpravy komunikací vydanými TSK při
stavebním řízení na činnosti, které jsou účelem této smlouvy specifikovaných
v čl. I. odst 2. této smlouvy, a které jsou přílohou této smlouvy
□ c) protokolem o místním šetření ze dne

/ smlouvy.
/ (nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

4) n souvislosti s účelem nájmu uvedeným v odstavci 2) tohoto článku :

Omyla dne 27.09.2018 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí číslo 5/18/520/0639/50.
□ nebyla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí
(nejsou-li zaškrtnuty, nebyly dohodnuty)

, kteiý je přílohou této

Článek II. - Doba nájmu

1) Nájem počíná běžet ode dne účinnosti smlouvy podle čl.VIII. odst.2) smlouvy.

2) Nájem se sjednává na dobu určitou, a to od viz tab. č.l do viz tab. č.l

Článek III. - Výše nájemného

1) Výše nájemného je sjednána v souladu s platným usnesením Rady hlavního města Prahy a činí viz tab. č.l
Kč/m2/den. Při výměře viz tab. č.l m2 činí celková výše nájemného za viz tab. č.l dnů dní částku 50 187,00,— Kč bez
DPH (slovy: padesát tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých).

□ 1.1) K sjednané výši nájemného, která je základem daně, bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.
Před podpisem této smlouvy bylo nájemné uhrazeno následovně:

□ celková částka ve výši
□ první splátka nájemného ve výši 10 000

, Kč + DPH, tj slovy. Kč- vč, DPH
Kč + DPH, tj. slovy

zdanitelného plnění je den, kdy došlo k připsání nájemného na účet pronajímatele.
Nebylo-li nájemné v souladu s touto smlouvou uhrazeno v celkové částce před podpisem smlouvy, bude jeho
alikvótní část (další splátka) za rok, v němž byla tato smlouva uzavřena, vypočtena ve splátkovém kalendáři, jenž
bude obsahovat i termín splatnosti a který pronajímatel předá nájemci po té, co obdrží oznámení nájemce o nabytí
účinnosti smlouvy dle čl. VIII. odst. 2,3 této smlouvy. Den zdanitelného plnění je den splatnosti nájemného.
Při trvání účinnosti smlouvy i v dalších letech je pak nájemné splatné:

□ jednou ročně, a to vždy k
□ v pravidelných splátkách dle splátkového kalendáře, vždy k
kalendářního roku;

a to bezhotovostním převodem na účet pronajímatele uvedený v záhlaví smlouvy a pod variabilním symbolem,
kterým je číslo smlouvy, popř. složenkou či platbou v hotovosti. Pronajímatel bude nájemci pravidelně zasílat
splátkový kalendář, přičemž nájemce se zavazuje provádět úhradu nájemného podle smlouvy i před vystavením a

doručením splátkového kalendáře. Datum zdanitelného plnění je uvedeno ve splátkovém kalendáři. Nový
splátkový kalendář bude vždy vystaven také v případě změn těch údajů smlouvy, které obsahuje i splátkový
kalendář.

Kč. Dnem

příslušného kalendářního roku

běžnéhoa

i
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Pění dle této snjlouvy je osvobozeno od DPH. V případě zákonných změn této skutečnosti nastalých po platnosti

fbude DPH následně připočteno ke sjednané výší nájemného, která bude základem daně.

Před podpMn této smlouvy bylo nájemné uhrazeno následovně:

/celková částka ve výši 50 187,00,- Kč, tj. slovy padesát tisíc jedno sto osmdesát sedm konin
V

českých,- Kč
Kč.

první splátka nájemného ve výši 10 000 Kč, tj. slovy............................

Dnem zdanitelného plnění je den, kdy došlo k připsání nájemného na účet pronajímatele.

Nebylo-li nájemné v souladu s touto smlouvou uhrazeno v celkové částce před podpisem smlouvy, bude jeho

alikvótnf část (další splátka) za rok, v němž byla tato smlouva uzavřena, vypočtena ve splátkovém kalendáři, jenž

bude obsahovat i termín splatnosti a který pronajímatel předá nájemci po té, co obdrží oznámeni nájemce o nabyti

účinnosti smlouvy dle čl. Vlil. odst. 2,3 této smlouvy. Den zdanitelného plnění je den splatnosti nájemného.

Při trvání účinnosti smlouvy i v dalších letech je pak nájemné splatné.

příslušného kalendářního roku□ jednou ročně, a to vždy k

□ v pravidelných splátkách dle splátkového kalendáře, vždy k

kalendářního roku; .

a to bezhotovostním převodem na účet pronajímatele uvedený v záhlaví smlouvy a pod variabilním symbolem,

2202304008, popř. složenkou či platbou v hotovosti. Pronajímatel bude nájemci pravidelně zasílat splátkový

kalendář, přičemž nájemce se zavazuje provádět úhradu nájemného podle smlouvy i před vystavením a doručením

splátkového kalendáře. Datum zdanitelného plnění je uvedeno ve splátkovém kalendáři. Nový splátkový kalendář

bude vždy vystaven také v případě změn těch údajů smlouvy, které obsahuje i splátkový kalendář. Nájemce může

požádat pronajímatele o vystavení daňového dokladu, zdanitelným plněním je pak den splatnosti určený

smlouvou, příp. pokud je vystaven splátkový kalendář, den uvedený ve splátkovém kalendáři.

běžného

2) V případě trvání smlouvy delším 1 rok je pronajímatel oprávněn každoročně jednostranně upravit výši nájemného o

částku odpovídající roční míře inflace oficiálně vyhlášené ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Poprvé bude nájemné zvýšeno

po vyhlášení vydaném ČSÚ v r...........Nájemné se zvyšuje automaticky ze smlouvy, a to vždy s účinností od 1. 1.

příslušného roku. Částka, o níž bylo již splatné nájemné takto navýšeno a dosud nebyla v daném kalendářním roce

zaplacena, je splatná spolu s běžným nájemným pro tento rok a bude vypočtena a oznámena nájemci pronajímatelem.

3) Po dobu omezení užívání předmětu nájmu podle cl. IV. odst. 3) má nájemce právo na poskytnutí slevy z nájemného,

nebo podle rozsahu omezení na jeho prominutí. Toto právo zanikne, nebude-li nájemcem u pronajímatele pisemne

uplatněno do 3 týdnů ode dne, kdy došlo ke skutečnostem toto právo zakládajícím.
,

4) Nenabude-li tato smlouva účinnosti, pronajimatel vrátí zpět nájemci již uhrazené platby. Tím není dotčeno právo

pronajímatele na uplatnění smluvní pokuty vůči nájemci, vznikl-li k tomuto důvod dle čl. VIII.

Článek IV. - Práva a povinnosti nájemce

1) Nájemce přejímá předmět nájmu ve stávajícím stavu, způsobilém k užívání ke sjednanému účelu. Nájemce je oprávněn

užívat předmět nájmu v rozsahu dle čl. I., a to jen ke sjednanému účelu. Bez písemného souhlasu pronajímatele ho nesmi

přenechat do užívání jiné osobě, která nemá příčinnou souvislost s naplněním účelu smlouvy.
 <

2) Nájemce je povinen předmět nájmu a jeho bezprostřední okolí udržovat v čistotě a pořádku v souladu s platnými

právními předpisy. Případné znečištění je nájemce povinen bez průtahů odstranit, nebo označit podle platných právních

3) Nájemce je povinen snášet omezení v užívání předmětu nájmu v rozsahu nutném pro provedení oprav a udržování věci a

je povinen za tímto účelem umožnit k předmětu nájmu přístup. Pronajímatel oznámí minimálně 1 kalendářní měsíc předem

zahájení prací na opravách a udržování předmětu nájmu. Toto se netýká odstraňování následků škod způsobených vyssi

moci a případných havárií. , ,

4) Nájemce nesmí provádět jakékoli zásahy do předmětu nájmu bez písemného souhlasu pronajimatele a povoleni

mocí a havárií ani
příslušných správních orgánů.

. „

5) Nájemce není oprávněn požadovat úhradu vzniklých škod nebo ušlého zisku zaviněných vyšší

v případě postupu dle odst. 3) tohoto článku.
,

, , ÍU

6) Na předmětu nájmu ani věcech umístěných na předmětu nájmu nesmí být umísťovaná reklama bez předchozího

písemného souhlasu pronajímatele. Za reklamu se nepovažuje tabule s informacemi o zhotoviteli, investorovi a prováděné

7) Nejpozději ke dni skončení nájmu je nájemce povinen uvést předmět nájmu do stavu, v jakém mu byl předán a předat ho

protokolárně zpět pronajímateli, nebude-li stranami smlouvy dohodnuto jinak. Výzvu k předání zašle nájemce

pronajímateli nejméně 3 dny předem. Nejpozději při předání předmětu nájmu je nájemce povinen předat oznámení

o ukončení prací potvrzené oddělením koordinace.
,

8) Nájemce je povinen odstranit veškeré závady na předmětu nájmu, za něž odpovídá, jež budou zjištěny do 48 měsíců od

předání předmětu nájmu pronajímateli, avšak pouze za předpokladu, že předmět této smlouvy nebude během záruční doby

pronajat či zapůjčen jiné osobě k prováděni jakýchkoliv zásahů na předmětu nájmu. Závady je nájemce povinen odstranit

3



■WSí.

do 7 dnů Od jejich oznámen, P™naJ te ' ptanou vhodné klimatické podmínky pro provedcn._op.avy

odstranění závad pronajímáte! prodlouží do do , >
uživatelům pronajaté komunikace a jejichž pt

9) Nájemce odpovídá za
komunikace nebo porušení povinnost, nájemce, kte.e

neodstraněné a neoznačené zavady ve sjízdnost, c, scnuc 1

zákona či ze smlouvy.
,kutečnost oznámit pronajímateli, a to ve lhůtě 30 dnu od data vzm

— po“" ” *" ,0°-

r
,

protipovodňových opatření Hl. m. Prahy, nájemce bere
.

"a

J whlášenou krizovou situací nebo plánovaným cv.cemm

onatření či provádění dalších nezbytných ukonu v souvislo vy

nemožnosti uživání předmětu nájmu. Nájemce je

integrovaného záchranného systému, může dojit °™®“™.jmatele nebo příslušných orgánů zajistit vyklizeni pronajaté, o

„en, oprávněn pp,,.« pa pronajímateli sievu nujemne ,

.„o smlouvy kžásahu

Jito vhodným způsobem o ohé trváni, misté a rožsahu prac,

b rr;u:f=

Kč zá

Článek V. - Povinnosti nájemce - způsob provedení stavby

1) Nájemce provede éimrost specifikovanou v <51. 1.

2) Veškerý dlažební materiál, jiný materiál a veškera °Pr
■ ’vinen jej zabudovat zpět na svůj naklad, není- 1

Z*. aa jejiek žbátu od dok, pfevaet, pfedmátn najmu

* *. j*> *“■“ práva 8 povmnos,, smn sm,ouvy'

T
— ■- a pod,oženi s,ojek lešem ,a

■
a y

postupovat v souladu se „Zásadami a techmckym, podmínkám' pro z

poz<léjšteh změn a doplňku. V

lásypň rýh pro inženýrské sité“, schválenými usnesením ll y
pe inen provést jeho obnovu v souladu se

p-*—“”aci p e

mbky “
,n,fc" vylidřeni ři'

v a k sm,ou

nejméně 3 dny předem, r i ukončeni nájmu.

vy oznámí nájemce prokazatelným způsobem pronajímateli

Článek VI. - Práva a povinnosti pronajímatele

čl. I. odst. 2)
mohl užívat účelu uvedenému v

,) Pronajimatel je povinen pfeneehat nájemci pfedmét najmu tak, aby jej

celkové roční výše nájemného, u nájmu smluve
. , „

„„„ denně . , <

zaoočatý den porušováni této povinnosti, vždy však nejme* IMOrXÍ* lovné stanov! jinou výš, smluvní

Spadé že nájemce poruš! jiné smluvn P
* * 5% z ceJě r„ř„, výše nájemného uná u

!
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pti, vždy však nejméně 500,- Kč denně.
I1epovtdeaý Pf'ekop nebo vvkop v komunikaci je pronajímatel oprávněn sankcionovat smluvní

Iých v Prostorovém vymeztnfpkdmětirnáimuliatei PraVlddně inforrnován náJemcem o průběhu stavby a změnách
■po) Pronajimatel je oprávněn domáhat
r porušením povinnosti, na kterou

vedle smluvní pokuty.

pokutou ve výši

pSS-S InS SSiko",T'"í méínl hu,"en' s,ávaj'cfch k°mtr"k<

ska« “s
smlouvě, nebo netofejTS'v’ 2l1l5Il1SjSj£d™'nkí' UTCdcne, * rozhodnuti podle £1, VIII. odsl. 3) nebo vepředmět nájmu převzít. O této skutečnosti musí být sepsán protokol Tněmžb d‘

IV' °dSt; ?)’ není pronaJímatel povinen

..m íemdlT" ' S,“n°Vera “» i Pfevzetí (íMSrSSS: vTl 
smlouvě a v rozhodnu# Čk V"1 °dS'- 3) neb° *»

ZZET Pr“",j,maK1 ’ '°m“ pHpadí dd° P-ztt, je povinen ÍpS iX  oSTZmÍhó

mezi

Článek VII. — Skončení nájmu

Pronajímatel se s nájemcem dohodU y se P najímatel s nájemcem jinak.

zsxzpszs-,•&
vypovědí z důvodů daných občanským zákoníkem s výnovědní Hnh™

*' £St' ,a 2 teto sm,0livy možno rovněž ukončit
 Pronajímatel má právo vypovědět nájemní smlouvu tez výpovědní dobv 

U ,ko"krétního důvodu stanovenou.
a) nezaplatí nájemce nájemné ani do splatnosti nříštfhn T,P' ěd doby. v případech, jestliže:
nápravě> P h naJemneho an« oa výzvu pronajímatele s přiměřenou lhůtou k

c»nl::r 
zničeni věci a nájemce nezjedná nápravu ani na písemnou výzvu 0™°™™ Tf m'm primerenou okolnostem nebo že hrozí

££r* -*•?.
s pnméře"ou IM,°" k nápravé w

prodlení, má pronajímatel právo vypovědět nájemní smlouvu bez

zva musí

e) vyžaduje- li to obecný Sjen™"' pr°'“,i,matele P°™suje povinnosti uvedené v ěi. IV. ěi v ei. v. léto smlouvy,

3) VjípověďT v zvysTddPibdjnrosIfednictvi ptovozovatdejjoSto113
i

 pf3sluSlV ťiřpovědní dfivod.
smlouvě. V případě změny adresy ie náiemrP J °fovatf,e Poštovních služeb, doporučeně, na adr«„ ,u,o,i„e

eb 7o<rSfl!ra’!Í;jí„ák0lÍ.jÍná pí!emnost odesIaaa pronajímatelem s

oporučeně, na adresu uvedenou v této

Kě za každý den, v němž bude toto pomšení trVat
4) Má se za to,
poštovních služeb došla třetí pmcovníd využitím provozovatele

I
Článek VIII. - Zvláštní ustanovení

uveřejnění prostřeSví stranami- Smlouva, na niž se vztahuje povinnost
uzavřeni vyžadováno rozhodnutí příslušného správního úřadu Sníln' Uveřed"él11 v re8islru smluv, není-li k jejímu

—0 3 ' “býV‘ ŮČi™S,i “-"«*> PPdp-> uSjvySŽr UV*J"“
2a) Je-ii vyžadováno k uzavření

f

rozhodnutí

mbývajt Minnosti dnem *“”* IIL a čltak v“- •*» smtouvy
pmvomocnélto kladného rozhodnuti přisluito sprtvnVoÍ “b)řvaji “inMi d«™ «nnoS
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1nabývají účinnosti dnem podnísn rétn tmi
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5ssrísmsvs szr»?fcxa£3 rotdnu“ £■*«£ i
oprávns" jednorázovouxxxsx sv“»-dS:

v tomto

Článek IX.

óbo?sl™“ hS7 mŮfe W 2m«" *» doplněn

jSi;«r“Ss=Hsi:i: :rir:

- Závěrečná ustanovení

pouze formou písemných dodatků k této smlouvě se souhlasem
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příloha č.2

Hospodaření s vybouraným materiálem
- základní podmínky postupu nájemce

1 ) Nájemce a pronajímatel jsou podle uzavřené smlouvy povinni při hospodaření s vybouraným majetkem,
zejm. při příjmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat v souladu s následujícími zásadami.

2) Při předání staveniště, nejpozději však 1 týden před zahájením odvozu materiálu ze staveb do skladu
pronajímatele, bude předán do oddělení hospodářské správy podepsaný „Protokol o likvidaci
dlažebního materiálu". Dnem jeho podpisu přejímá zodpovědnost za materiál nájemce.

3) Vedoucí skladu pronajímatele je osoba kompetentní a zodpovědná za provoz skladu, jejíž pokynů j
povinni uposlechnout pracovníci nájemce, a která mj.:

- po zvážení dodaných dlažebních kostek určuje místo jejicli uložení, provádí kvalifikovaný
odhad jejich znečištění příp. pomíchání (max. 5%)
u kusového materiálu, kromě určení místa uložení, zabezpečuje jeho přepočítání, příp.
přeměření a uložení do předepsaných stohů, příp. na palety, a to podle jednotlivých druhů a

kvality v souladu se zásadami obsaženými v Místním řádu skladu. Práce zajišťují pracovníci
nájemce s využitím svých zařízení a příslušného nářadí

4) Sklad pronajímatele vystavuje na každou dodávku materiálu doklad - příjemku.

sou

5) Proces s odvozem dlažby je ukončen:
- odsouhlasením formuláře „Vyúčtování likvidace dlažebního materiálu" - akceptuje se 90%

výtěžnosti, tj. 10% ztratné. Případné vyšší ztráty se řeší formou náhrady škody v ceně chybějícího
materiálu uvedeného v „Protokolu" (viz bod 2) a dvojnásobku ceny uvedené v ceníku, který je
součástí pracovního postupu PP 02/99 (viz bod 1)
bezrozporovým prohlášením o předání materiálu v „protokolu o předání a převzetí stavby".

6) Pracovníci nájemce, pohybující se ve skladu s vědomím pracovníků skladu, musí být proškoleni svým
zaměstnavatelem z hlediska bezpečnosti práce a musí jím být vybaveni osobními ochrannými
prostředky pro daný druh práce. Každý takový pracovník je povinen se seznámit s Místním řádem
skladu, seznámení s ním potvrdit svým podpisem a je povinen ho bezpodmínečně dodržovat.

7) Pro odběr materiálu ze skladu platí uvedené zásady obdobně.

8) Všechny uvedené základní podmínky postupu je nájemce povinen sdělit svému případnému
subdodavateli.

9) Dotazy, příp. další podrobnosti a zodpoví a upřesní pracovníci hospodářské správy TSK na telefonním
čísle: 241471 148 - sklad a 257015748.

1
|:

7 1

i


