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Smlouva o nÆjmu prostor

uzavłenÆ dle zÆkona ¨. 89/2012 Sb., obŁansk zÆkon k (2302 a nÆsl. NOZ)

M sto Bene ov, se s dlem Masarykovo nÆm st 100, Bene ov, I¨O 002 31 401

zastoupenØ starostou Ing. Petrem Hostkem, MBA
dÆle jen pronaj matel

a

MUDr. Jakub Nabi, ene ov,
dÆle jen nÆjemce

uzavłeli n e uvedenØho dne, m s ce a roku tuto smlouvu:

Płedm t nÆjmu
Pronaj matel je vlastn kem garÆ e v dom Ł. p. 1604 v ulici M. Kudeł kovØ v Bene ov .

Pronaj matel płenechÆvÆ nÆjemci do u vÆn garÆ o v m łe 22 m2.

II.
Dolo ka

Uzavłen tØto smlouvy bylo schvÆleno usnesen m Rady m sta Bene ov Ł. 305-12/2016/RM

ze dne 19.04.2016
ZÆm r m sta pronajmout v e uveden prostor byl na œłedn desce vyv en od 23.03.2016

do 11.04.2016.

III.
Łel u vÆfl

Pronaj matel pronaj mÆ nÆjemci a ten touto smlouvou naj mÆ prostor uveden v Łi. I. tØto

smlouvy za œŁelem parkovÆn osobn ho vozidla.

Iv.
Doba nÆjmu

Prostor se pronaj mÆ na dobu urŁitou, a to od 01.06.2016 do 31.05.2020

V.
NÆjemnØ

1. V e nÆjemnØho se ł d obecn zÆvazn mi płedpisy a usnesen mi Rady m sta.

Pronaj matel mÆ prÆvo zm nit nÆjemnØ dojde-li ke zm n prÆvn ch płedpisø nebo

usnesen Rady m sta upravuj c ch v i nÆjemnØho z nebytov ch prostor.

2. NÆjemnØ je urŁeno dohodou dle zÆkona Ł. 526/1990 Sb.



3. NÆjemnØ je stanoveno ve v i 1.600 KŁ/m s c vŁetn DPH, tj. 19.200 KŁ roŁn , slovy
devatenÆcttis cdv st korun Łesk ch roŁn .

4. NÆjemnØ je splatnØ ve Łtvrtletn ch splÆtkÆch ve v i 4.800 KŁ splatn ch v dy do 5. dne
druhØho m s ce pł slu nØho Łtvrtlet nØho roku) na œŁet CeskØ
społitelny as. Bene ov, Ł. œŁtu VS 211300027. Za den
zdanitelnØho pln n se pova uje posledn nØho Łtvrtlet .

5. NÆjemce je povinen slo it jistotu ve v i 3 m s Łn ch plateb nÆjemnØho płi podpisu
smlouvy, tj. ŁÆstku ve v i 4.800 KŁ na œŁet m sta Bene ov Ł.
VS je Ł slo smlouvy. Jistota mø e b t pou ita pronaj matelem na
nÆjemci vznikl ch z titulu neuhrazen nÆjmu, slu eb poskytnut ch s u vÆn m prostoru,
popł. smluvn ch pokut, nÆhrady kody a œrokø z prodlen .
V pł pad , e nÆjemce bude łÆdn plnit svØ povinnosti vypl vaj c z tØto smlouvy a
dodr v echny podm nky tØto smlouvy, bude mu jistota po uplynut doby nÆjmu uvedenØ
v ¨L IV. tØto smlouvy, tj. po 3 1.05.2020 vrÆcena do 30 dnø.
NÆjemce je povinen doplnit jistotu na œŁtu u pen n ho œstavu na pøvodn v i, pokud
pronaj matel tyto pen n prostłedky oprÆvn n Łerpal, a to do 1 m s ce.

6. NÆjemnØ za m s c Łerven ve v i 1.600 KŁ je splatnØ spoleŁn s nÆjemn m za 3.
Łtvrtlet , tedy k 5.8.2016.

VI.
hrada za slu by

1. Spolu s nÆjemn m je nÆjemce povinen platit pronaj mateli œhradu za slu by poskytovanØ
v souvislosti s u vÆn m nebytovØho prostoru.

2. NÆjemce mÆ prÆvo na płim łenou slevu z œhrady za slu by poskytovanØ v souvislosti
s u vÆn m nebytov ch prostor, pokud je pronaj matel łÆdn a vŁas neposkytuje. PrÆvo na
slevu pł slu nÆjemci ode dne, kdy o jej poskytnut pronaj matele p semn po ÆdÆ.

3. Pronaj matel si vyhrazuje prÆvo zm nit v i œhrady za slu by v nÆvaznosti na cenovØ
zm ny v prøb hu roku.

4. SkuteŁnØ nÆklady na slu by poskytovanØ v souvislosti s u vÆn m nebytov ch prostor
budou nÆjemci vyœŁtovÆny do 30.5. nÆsleduj c ho roku. NÆjemce je povinen uhradit
vyœŁtovÆn do jednoho m s ce.

VII.
Dal zÆvazky smluvn ch stran

1. Pronaj matel je oprÆvn n po adovat pł stup k prostorøm za œŁelem kontroly, zda je
nÆjemce u vÆ łÆdn m zpøsobem. Term n prohl dky pronaj matel oznÆm nÆjemci v
¨asovØm płedstihu.

2. NÆjemce je povinen u vat prostory v souladu s jejich urŁen m a obecn platn mi
płedpisy.

3. NÆjemce oznÆm pronaj mateli bez zbyteŁnØho odkladu potłebu oprav, kterØ mÆ
pronaj matel provØst a umo n mu jejich proveden .

4. NÆjemce nen oprÆvn n provÆd t jakØkoliv zm ny a œpravy bez płedchoz ho p semnØho
souhlasu pronaj matele.

5. Po skonŁen nÆjmu je nÆjemce povinen płedat prostor r pronaj mateli ke dni skonŁen
nÆjmu vyklizenØ a ve stavu, v jakØm je płevzal k u vÆn s płihlØdnut m k obvyklØmu
opotłeben .

6. NÆjemce si na vlastn nÆklady zajist œklid pronajat ch prostor. Pronaj matel zajist œklid
pł jezdovØ komunikace.

7. NÆjemce se zavazuje dodr ovat protipo Ærn , bezpeŁnostn , hygienickØ a dal płedpisy.
8. NÆjemce nesm dÆt do podnÆjmu pronajatØ prostory tłet osob .
9. NÆjemce odpov dÆ za v echny kody, kterØ zpøsob na płedm tu nÆjiriu vŁetn kod, kterØ

2



zpøsob jinØ osoby. TakovØ kody je nÆjemce povinen na svøj nÆklad napravit formou
uveden do pøvodn ho stavu, pokud nebude p semn dohodnuto jinak.

VIII.
SkonŁen nÆjmu

1. NÆjem zanikne zejmØna uplynut m doby specifikovanØ v ŁlÆnku IV. tØto smlouvy.
2. NÆjem zanikne dohodou smluvn ch stran.
3. NÆjem zanikne p semnou v pov d jednØ ze smluvn ch stran. Tł m s Łn v pov dn doba

b od prvn ho dne kalendÆłn ho m s ce nÆsleduj c ho potØ, co v pov d do la druhØ
stran .
NÆjemce mø e vypov d t nÆjem pouze z døvodø uveden ch v ust. 230$ p sm. a) a c)
obŁanskØho zÆkon ku, je płitom povinen uvØst v pov dn døvod ve v pov di.
Pronaj matel mø e vypov d t nÆjem pouze z døvodø uveden ch v ust. 2309 p sm. a) a
b) obŁanskØho zÆkon ku, je płitom tØ povinen uvØst v pov dn døvod ve v pov di.

4. NÆjemce je povinen odevzdat płedm t nÆjmu pronaj mateli v den, kdy nÆjem konŁ .
Płedm t nÆjmu je odevzdÆn, obdr -li pronaj matel kl Łe a jinak mu nic nebrÆn v
pł stupu do płedm tu nÆjmu a v jeho u vÆn .

5. NÆjemce je povinen odevzdat płedm t nÆjmu ve stavu, v jakØm jej płevzal, nehled na
b nØ opotłeben płi b nØm u vÆn a na vady, kterØ je povinen odstranit pronaj matel.

6. Pronaj matel mÆ prÆvo na nÆhradu ve v i ujednanØho nÆjemnØho, neodevzdÆ-li nÆjemce
płedm t nÆjmu pronaj mateli v den skonŁen nÆjmu a do dne, kdy nÆjemce pronaj mateli
prostory skuteŁn odevzdÆ.

Ix.
ZÆv reŁnÆ ustanoven

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

2. Tato smlouva mø 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.

3. Tato smtouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoven ch, z nich ka d mÆ povahu originÆlu.
Pronaj matel obdr tłi vyhotoven , nÆjemce obdr jedno vyhotoven .

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.

V Bene ov dne . %.

Pronaj matel
Ing. Petr
starosta

NÆjemce:
MUDr. Jakub Nabi
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