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Statutami město Ostrava
_ . , V. mlo

mestsky obvod Moravska Ostrava a Privoz , NP/OM'ŽOlr/Ldllž

uřad městského obvodu C ] 0' ' L

čl. |||.

Práva a povinnosti pronajimatele a nájemce

l

i )

l l

l :

\;ucmcc „\c /u\u/an. A“ prontriutc prostor) lwudc u)i\;u \\ltraidnc pro uCcl nunnu int—dem

\ Cl. ll. odst. ] lcto smlou\_\.

l'rontiiuntucl u nu1cmcc sc \\.xlmnc doliodli. 7c nujcmcc prclnru prostor do nájmu \c sun u. ktcr_\

ic /pusohil\' kusmluwncmu uCclu nuimu. ;ošuk prostor _ic sluwhné LH'CUH kuCclu UZHLIIN

kancelar. uC-clmu. „\;iicmrc M: unu/Luc. /'c pUŽLXLlLl prislušn) sun chni urad o mtčnu \ LlŽlYlllll

aim ln Pronttiimtucl \oulilusi \ prowdcnint /an_\ uCclu uiiwni \‘Iu\ h} nu spolcCcnskon nnslnuxl

u nchnn.

\;tklud). ktcré \/niknou naiicmci \ \'om'islosti \PUŽLKlUXLmUU /anou uCclu uknunl. hrudl

nujcmcc

„l;ikukoln nnCnu pronaituclio prostoru ingipr. sttnchni Upr-„n). inslulucc lechnnlnglckchn Airi/cnii

musi Int prcdcm odsoultlaxcnu pronuiimittclctn. Ro/x'uh uprii\_ \oultlats sc /mOnou nu \Cu

u dohodu o ulirudů nukltidu \poiun_\cli w mtůnou nu \Cci bude IHC/l pronuiimutclcm u nuicmccm

tlUlCLlllLlll \timostutnou pixcmnou dohodou

l\l\_'ClllllL_'l\ClllLl /liodnoccni lwudo\_\ prowdcnclio numnccm nu iclto nuklzid. inuxi b_\t IHC/I

pronttiintutclcm u ntiicmccm u/m I‘cnu ximo>ttitnti pix-mnu dohodu.

\LllClHCC proltltišuic. 7c ic mu \l;t\ pronttinnunClto prostoru mum Podrohm popis proxtoru u lclm

>l;t\ ic uwdun \ prcddwcnn protokolu /c dnc .........

\;ucmcc sc /Ll\Ll/Ll_lU /;t_iišt“o\';tt oln_\klc udržou'mi prostoru \ ro/x'ultu. kter) ic dclinouin

\ pm nilcch PRX BUH—HŠ \\diurwlt pronuiimutclcm. ktcrc t\ori priloltu C l icto >mlou\_\

\;ucmcc \n: mun/mic /;iiišt"o\;it nu \lusnn naklad) dzilši opru\_\ prostoru u iclto \_\lm\cni

u \_\mčn_\ \'oucuxti _iudnoiliywlt prcdmCtu. ktcrc nej_xou mul-cn) \ pí'ilo/c C, l tcto „\mlotn).

M\"lllŽC nuklud nu icdnu oprmu ncprcxailmc cwku řillllllx'c. And/cm unhuwm poli/unc

ntiicmccm nu m u_i nitkliid si \ Šillx hudc nuicmcc oprti\o\';u u Lnirkmul mela sum.

\uicmcc _ic po\incn by /b}1chChu odkltidu o/na'imit potichu opt'11\_ kc ktcrun icpmincn

pronuiintutcl u umožnit Mich pnncdcm. \u‘icmcc ic po\incn umožnit pl'UYCLlCHl i „M_\Cll

IlU/l1_\lll_\/CllUpl'ilhlllnuk(\\lpUHlel/L1Šl\\KlLl.lel'L'lItCSPlnČnlmlClUPiHlHHOSIl \znikltt.

Pronuiimtucl _ic oprinnůn po);tdourt prixtup k pronuiutým proxiorum /u uCclcm kontroly

/du_ic nillClllCC LINUX í'udmm /pu>olwcm. lcrntm proltlidk_\ o/nainu pronuiimuicl ntiicmci

\ doxtutcůnúm Cusonšm prcdxtihu.

\;ricnicc u osoby ktch >polu \ nnn L1)1\un prominut) prostor, odpo\ idtiii /u \uškcrc škod). kicrc

/pu>'ol\i nu muictku pronariimaitclc neho nu mun-{kn trcticlt oxolw

\;iicmcc .xc /u\ u/an:

u. Atriistit uklid u schudnmt \cnkmnlch „\\—hodu u t_o \ kLIŽdClll roCnim obdobi

lw. dodržet plum) kunull/ui‘m rud pri od\odu upotřcltcnc \od_\.

u. pmnujulc prmnn‘} poiistit proti pripudn_\m škodum \/nikl_\'m _iclto cinnosti.

d um nu to. uh) ninunnn prontiiurwlt prostor ncdoclttt/clo kc /HL‘hOdHUCU\L1H]

)i\otnilio proxtrcdí. minimu nddmL-rmm lilukcm. cmixcmi. Ci iin_\'m /pusolwm_

c. \lusnnm ntikludcm /;t_iišt'o\tit u proutdůt opru\_\ u rc\i/c \cškcrýclt tccltniclet

Airi/cni. mm jsou wan-u prontuutwlt prostor.

„\'tticmcc _ic po\incn Arbo/pem od\o/ (lik\iducil Mého komunálního odpadu. \Lticmcc mum-:1

pminnml u /odpo\čdno\'t pu\odcc odpadu \c sm_\.\'lu Arkona o odpadech u \'}dun¢ \_\ltl(tšk_\

\llWCC

Pronuiimutcl u nujcmcc \c dohodli. 2c po\ innosti \_\pl_\\;1iiui / plume mm m nprm \. \ Cctnc (\\
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L AniSICnI logu—n). lw/pctnmíí prácc d pn/unn ncln'nn}. >L“ AMJ/LHC dodržouíí \ plnCm í'o/xílíu

ííáícmcc „\ um, 7c odpo\ ídá /á píípádnc pUl'LlŠUHl íůuluo po\'ínno.\'u á \'ícdnám nápíá\'_\ \C, ulnád_\

ulo/moch snnku \nL-l oígámím \_\l\Ulld\LlllClm \'íállnl do/oí; orgínuín olwcc. pí'ípádnc dálším

\pím nun oí'gánum. Mgr: ínán /Lll\\l!lllC pí—gnomocí ná íCclno munch. \ plném í'o/sáhu.

\íncmcc wAnn/Ln:/c,nncn;1:

á. dodíloun \csmc píulpís_\ k/fájišíůí1í požární oclu'ám á to nápíílx'lád po\ínno.\u

\_\pl_\\Ll_llCl / :; (». (ní. I}. lí 10. popř: 17 mknnu C. 133 1085 Sb. o požární ocln'ánc.

\c xnCnl po/dCíšíclí pí'cdpíau á clíoun sc ták. uh} I]L‘/L1\dLL] příčinu k požáru.

lv. dodí'7o\áí \CŠGCl'C pí'á\ ní pí'cdpí.\_\. \ Ccmc ("SN ná uwku lw/chnosíí pí'ácc.

c. \ wuludn > (\\ 33 lellll men prostředí \ _ícdnoílí\'_\'cl\ Cásícclí pí'oííá_íáí_\“cl\ oljíclxíu

.í pí'o.\íoí'u. kdo Jsou \ pí'o\o/u clcku'ícká And/c111 á \'Csí o lom doklády

d. /;í_ííšto\'ííí dodíýmání lwc/chnox'íí á prn'm/nl spnlchlinmn ínsíálmánCho cl. kill/CHI

dlc pí'íxl. (\\ po celou dobu n\ání nájmu.

c. /á_nší'o\ál ná \\c náklád_\ íídí'žlwu á opí'á\_\ >íá\á_ííu cl. ínslálácc. \'Ccmc /L1_llŠlČIll

pcrindickfich1mm \ pf‘cdcp\;1n_\chIvrnnncclnilcCS\

'? Pí'oííáíííííálcl á náícmcc w dohodli. )c uklíd spolu—"mch pí'osíoí“ (\ pí'ípádč. 2c nihnnl pí'onáíáoch

pí'oxíoí íc \poícno \ ponkoánun _xpolcCín ch proxíoí' domu) hudc /á_ííší"o\áí náícmuu á In

1L1 /ál\'ládc dohod_\ » (\\ldlnlml náícmcí \ domů. \cdoídc-lí k dohodi— o „lištou uklídu Inc/1

náícmcí. /;l|1\ll ííldíd \polctn_\'cl\ prmlnr promíííínáíul. přitom) pí'ímůí'cnc náklád_\ ná uklíd

poncxc náíuncu.

IJ I’mmninnncl á nájcnwc sc dohodu. )c \ dohc m mtswn pí'cd skontcním nájmu. umoým náícmcc

Ancmcum o náícm přístup do prostoru \ nC/lo'ínCm í'o/saíhu /;í ííCclcm pí*ol\lídl\_\ \ přítomností

náícmcc á PI'UHLlllnlLllClC. Pí'onnjíínáícl o/námí nájcmcí ná\ RIM u \ přiměl—eng“ dolwč pí'cdcnm

;ř l’rnnunmgnul d nájemce sc dohodli. 7c \ dobc m‘ Ineslcu piui slxonCcníín náímu. náícmcc umožní

pronáíínunclí umístil na \ídílclnCm mmc (do \_\'lolí_\. okná) ícklámní lmnncr > nápíxcní

„l\ pronáíínu“

Čl. IV.

Nájemné a služby

l lu'ádá m íí)í\ání \\šc ll\CLlCll_\Cll pí'onáíáouh pHNlUl' (Li /á náiumnc á po.\l\'_\'ío\ánc \lužlol

3W) ld \íánowná \'/á_ícmnou dohodou \“ mode 5 \'\poCIo\'_\'m listen]. locr) _íc ncdílnou součástí (Clo

\'ínlou\'\ Služby ncuwdcno \ o \'_\'poCío\Cm INC ln'ádí náícmcu sám pí'ímo jejich dodanáíclí.

RoCíu náícmnc /á uýnání Pl'Ulhlldl)Cll prUSlUl' Cíní 9)} 75H KC.

\lelCni náícmnc Cíní 7 Sl Ý— KC.

\Imcm /álohá ná \lužl\_\ po>l\_\ío\ánc dlc u idchního lí.\_íu Ciní celkom 4% ks.

\„íícmnt .í /álol\\ ná >lu)l\_\ Cíní ccllwm mC>íCnC ČLISleLl N :18 KC.

\áicnnm spolu w /álol\ámí /á „\lužln posl\_\ío\ánc dlu c\ idchnihn 1i>1L1 \ mm i.\losn \“ užnáním

pronáíáíclío prostoru se pláíí \ músíčmclí splátkách plznhnch předem. \žd_\ k pí'\nímíí dní

pí'íxlušnL-ho kálcmláí'nílío mCsícc /á lxícn' .xc nájemné plan, ná um pí'omnímáíclc \cdcn_\

u Komurůní hunky á..\".. pnbotku (Nun ;í. C. u._\'áí'. symbol ll lllollollllř

2V Pronáíímáícl á nájcmcc sc dohodli. A“ od počáíku druheho lválcmláf'nílío roku nájmu. po cclou

dolwu n\ání nájmu. jc pronáíímáícl opí'á\nůn _icdlm.\‘n‘unnc mm náícmnc o Cásíku odpo\ídá_ííu

procentu mír) ínllácc m pí'cdcho/í kálcndářní rok Ach-nwm pí'íslušným >íáu>íiclx_\'ín ííí'ádcní.

á to \7d_\ k dáíu ]. Curwncu dánCho roku. () nan \'šcní íu'ííCíníwllo u\'Cdomí pí'onáíímálcl náícmcc

/.í\láním no\ Cl\o\_\*poC1o\ Cho llSlU.

. . .
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Smlouva
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? Po „\'koneení kalendarního roku a po [jíšlům skuIeCne >polreb\ \'Iužen bude prowdeno jejich

\\“Líelouíní. /pusob ro/uerowm _jednollíWeh \'luýeb je detíno\';ín \ pranídleeh I’R;\ ZHN-UŽ

\_\d;ín_\eh 1111111111111111lc1c111 kjere [\oí'í prílohu C. l telo smlou\_\. \'_\1'1Cl11\;1111 bude \ prxemne

íoríne píedloženo nujemeí.

'; \;íjemne bude neu—umo ode dne ueínnosu telo smlou\_\

čl. V.
.

Skončení nájmu

Doba určitá

1 1’1'111111111111111‘1 má pr;í\o \_\po\edel ngrjem u_jedn;ín_\ 1111 dobu urenou pred upl_\nulím 111c11111111c dob)

\ prípade. že nirjemee poruší po\ innost surnm enou \ Cl. \'I. od>t -l _1 5 jelo smlou\_\ \ _\po\edm

dobu je tí*ííí1č.xíčí\í 11 počínd bežet od pr\ eho dne meme: 1111\lc111111c1'1111 po doručení \\po\ edí

_ Uhro/í—lj nnjemee „\\ou Cínnoxu \ prostoru dobre jmeno PI'UdeHHdIUíC /ejmenn tím. že nujeínee

nebo osoby ktere \poíu \ ním užnují prostor. porušují kííd neho pořádek \ domů „1 u/'í\;í-lí

n.ljemee \ee luko\_\m /puxobem. že xe opolrebounn nad nnru prímerenou okolnostem nebo ke

hro/í „neem \eeí_ pnk \ [eelno prípndeeh pronajímatel písemne \\/\ e nirjemee k nnprme. dn mu

k tomu prímerenou 11111111 11 upo/orní _jej 11:1 mokne dusledk_\ neujmsleehnuu \_\/\_\

\eupoxleehímu \_\'/\\ xe po\;í)u_je /;1[N\I'L1ŠCHÍ po\jnnoslí nanemee /\|;'|.<I' /;í\;r)n_\m /pusobem

d pronajímatel 11111 111mm \_\po\edet ng'íjem he/ \_\po\ední doh_\.

_‘ Pronaíjímnleí 11111 pr-(no posuípoun stejne. jak je medeno \ odsí 2 tohoto clnnku \mÍnLl\_\.

nunplalí-Ií n;í_jemee nzíjemne ;íní do splutnoqj pí'íšnho nujemneho.

4. \;íjemee .xe anu/uje \ prípade ukonCení nzíjmu pronajme prostor) \\kíídn

;r\_\k1í/ene pronnjíínanelj predal \e \to u s príhlednuum k ob\_\k'lemu opolrebení.

Predám se LlSkLllCCnl nejpo/dejí \ poslední pmemní den 1111111111. () prednní se porídí mph; kjer_\

podepíše najjeínee u /Ll pronnjímauele oprm nem pruem ník.

/„L1 ku)d_\' den prodlení > preduním prostoru je narjemee po\jnen uhradil promrjímnlelí smlmní

pokutu \ e \ \'ší 1"usicdl11u1cl1u1110510111111 na'rjemneho /;1 den

Doba neurčitá

] .\d_jCIlí na dobu neureílou 11111 prondjnnulel 1 nujemee prmo \_\po\ede1 píxemne be/ udnm

dl1\odu\[rlluexíenl \_\po\ednj dobe. klerm poeínn hcm od pr\eho dne mesíee líleíULíLIjIeihx'

po doručení \_\'po\edí. .le—lí nírjemee po dobu delší než jeden mene \ prodlení spídeennn

nujemneho nebo služeb \pojemeh >u)1\;1ním prostoru je \_\po\ední dom jednomesíCní “d pUCHíd

hem od pr\ eho dne menus nirxledujíeího po doruCení \ _\ po\ edí

_. ()hro/í-lí nájemce x\ou Cínnoxn \ prosíoru dobre jmeno pronajímatele /e_jmen;| um. že nnjemee

nehoosoby ktere spolu > 111111 u)í\;í_j1 prouor. porušují.kljd nebo porajdek \ dome ;1 u)1\;í-lí

nájemce \Ce uíko\_\'m /pu_\oheín_ že seumoírehomuí nad míru prnnerenou okolnostem nebo

že ln'o/í mii—ení \eeí. puk \ íeelno případech pronajímatel pucmnc \_\/\ e nujemee k napune. dn

mu k lomu prímerenou ílunu ;í upo/orní jej na možne du>ledk_\ neuposleehnuu \_\/\_\v

\eupodeehnuu \_\/\_\ „se pour/uje /'d porušení po\ínnosu nnjemee „jm /;1\11)11_\111 [1111511111111

11111‘11111111111111cl 11111 111mm \_\po\ede\ na'rjem 'pe/ \_\'po\ední doby

_, Pronnjnnulel 11111 prmo posuípoun slejnix jak“ je uwdeno \ odst. : Ioholo clanku „\'mlou\_\.

nemplalí-lí nnjemee míjeínne dm do splatností príšuho nujemneho.

4, \;rjemee se /;1\;1/111c \ prlpude ukonCení 1111111111 PI‘UIILULIIL‘ prostor) \\kljdíí

;r \\klí/ene pronarjímznelí prednl \ e \to u \ pi*íljledmním k ob\_\klemu opotřebení.

Predmu xe ux'kuteCní nejpo/dejí \ poxlednl prnemnj den najmu. () predýínj \'e porídí Mpix. kler)

MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ



 

8151111131111 město Ostrava , „. Smlouva

mcstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz C NP’OFMV‘OTS/W’)

Úřad městského obvodu ’ ”é '“ L

podcpišc iuricnicc LI /11 pmnnjxnmwlc oprín nen) prawn nik.

/L1 Mid) dcn prodlcni \ piuiamm pl‘mmm ic naiicmuc ponncn uhradil pronuiinmicli SmiLlHil

pokiiiu \ u \'_\'ši l“n_\‘1uin;111c]1n111510111111nuicmnChuAlden.

Čl. VI.

Ostatni ujednání

1. \mlmm \irrin) \c dohodl). 7c /;1 l. a) I. mum mum nziicmniho vidim hudc oproii Cl. l\'. \\kiřl.

1 icio „\mioin) nliicmnc Cinii 1111) KC na int /;i rok. i/n. ] 302 kc /L1]\I'\'H]Ll_idl_\y prostor /;i menu.

“. ])rýcni psu. koCck. hospodýirskuh LI _iiirwh /\11‘;11 \ pronLiinršcli prosiorach ic po\o|cno

icn > prcdcho/ini pix-innyin souhlasem pronajimaiclc. Po\olcni miiýc b_\i /c Anniných dinodii

wholuno

.? Nuance ;i pronziiiniaici \‘c dohodli na /;ik;i/ii nnnslůni Lt pro\o/o\;ini \glicrnich hracich prixiroiii

ii much icchnickycli iICI'nlCh mil/c111 pmolcnycži \liiiisic1“>i\c1ii !inuncr ("R podle ukonu

C. ZUŠ Wm Sh. o loteriich ;i iiirwh podohirwli hrach. \c /nCni pU/xiůišicii predpisu \ prmmumn

pl'mluru. Poriiši—li nujcnicc ioio Lljulnunl. ponižnic w io /Li porušcni po\innosii nun-111cc /\l;1%1'

/;i\;i/n_\ni /pii_\ohcni a pl'mmj1n1111cl mii pr;i\o \ _\ pom—důl nLiicni iw/ \ _ýpmčdni duh),

4 \;iicmcc nami hu/ pixcnmclio \HLliliLlsLl pronniimuicic iiinisi'omn na \nQiši kon_xiriikcc.

napr. lmlkonu. lodžii LI oLcn. n;! Ilix'iidu „i ;miCnni složili—_ |;ik;ii\oii\ Airi/cni Li prednim). minu—nn

Íil'ClHlil šiii) & rcklain). \UUiiiJ5 \ iliSlLliLlCl Iircninich Šillll ;] reklam /c .xiriin) pronaiiimniclc

ncnnhru/iiic po\inno>i iuiicmcc \_\)L1d;11 \l \"ouhliis \'1L1\Chnli10 (lindu. \' pripuiic. R 1c ohicki

iinii>iůn \ piiinaiiixm C mnc. _ic nuicmcc po\ incn ioio proiulnui izikc & imurcm hlznniho urchilckm.

oddůicnini pimrýiikm c pCCc \Ingixiruiii 111C\IL1().\11';1\_\.

* \iiicnicc 11cm opranntn pix—nechat pmmjalc prmlm‘} do pudI1Ll|1nL1ji11c osolwc hu prcdcho/iho

pix—mnoho \oiihizix'ii pl"01];1i11n;llťic. SdriiZi-li nc naiicmcc k podnikani > iin_\'nii \Libickiy HCIH

HpI‘mnCn hc/ picdchoxiho piwninúho M\UhiLhLl pmnuiinmlclc poskyinoui pro LIČCi) Mil'UŽCHI

prani \)iwl)'\;i_iici / iCio naiicnini >ni1on\ _\.

o VAR-111cc „\c unii/nic ncprodicnč o/iuiinii proiuiiiinnicli prodci /;i\odii neho icho inx'li

dlc 1M. š 2175 11 1111\l ohmnxlxchu Alkomku,

Čl. VII.

Závěrečná ustanoveni

l. iiiio .xinloiiui nuhýui pininoxii dncm liciiho podpisu občmu .xmlin nimi >ir;m;uni„ Licinnosii naihýxii

Llncm 15. I. 311151

“. Ani-nn \'miUU\_\ ic možno pi*o\c\'i pou/c pix—mnou formou po doliodc ohoii „\“[I'LHL kromc pripadu

incdcricho V Cl I\'. 1111\1 ] icio „\miou\'_\'__ii1];li\'_ic toto prinniicdnuni IicpiailnC. Doriuik) mim b_\i

ocisiovíin) ;i opatřeny danem.

.“ PHMHÍ x/iaih) uloženo ioiiio \miiiLMULl su ridi ohCnnskýni nikonikcm LI USILIIHHNÍ ohm-nc

Ann/nými pr;i\ ninii prcdpix).

4. l;nio smloiiui h} lu \_\hoto\ cnu \'c 3 \_\'hoio\cnich. / nich) _icdno ohdi'ži naiicmcc ;i d\ů

pl'olhljinlallci.

\' \'ouiudu _\ usummcmm §~H Aik. C. 128 21)()U.\'h pI'UHLliÍmLIICi pour/uje. 2c podminky

podiiiii'iiiiici platnost iohoio pnuniho jcdndni obce i_i. I‘M/111111111111 o AiniCru pronajmu prostoru.

'
)
i

/\'crc_inčni /;1111C1'11 pronaiiinu L1 ro/hodnmi Rad) ničsiskCho obuxiii \loran'skai ()511‘11\u u 1’1‘1w/

o pronájmu prosioru. ktorý ic prcdmčicm této smlouvy. byl) \'plnCny.
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Smlouva

C. NP/OM/20'1 5/012

* Příloha: prmidlu PRK ČUN-():

\ _\ [mén—\ \ list

pi‘cdmuci protokol \P

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přivoz

[mum]:

\llxh“ (Nunn

Ing. Petra Bernfeldová

.xlnl'mtku

Za nájemce — “Svépomocná společnost Mlýnek. o.s.“

l);nnm'

\lmu ( Mmm

pí'cdxudn :1 \mlutzn'ln Ahtupcc
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og'amem SSB 2000 dne 3O 01 2015 Spravce deOv'y OM qamésh Dr E Beneše 5556 729 29 Ostrava

 

 

 

 

   
 

 

 

)B |" ' v r . úhrady za užívání nebytových prostor (3. 606»

31 ‘- VyPOCtOVy llSt Nádražní 1110/44, Ostrava

.::—"Í Platny Od115.04.2015 na základě smlouvy Č. NP/OM/2015/012

Podlažlr 1 Typ objektu: Nebytove prostory kancelář

Pro vyuctovanl je ev1dovano — osob: 8 Plocha m2: celkova zapoéltatelna otapena

'
156.25 156.25 0.00

\ Najemce objektu: 00—00—1110 -606—02 Vlastnlk objektu:

"S\épomocn{| společnost „\'Ilýnck. o.s." SNK) MOI) XIOM) ()strm'a

( IC ()182l504 ) ( [(7008-1545] )

č.ú.—
! Složka _

Uhradé>_

N Smluvnl nájem
7813.00 KC I

Z Voda
300.00 Kc

Z SpoleCna elekt.
90.00 Kc‘

Z
15.00 Kc

1110606003J:’”Ce1kem k úhradě měsíčně 8218.00 Kč;

 

 

Pfuhnlun) /|mmh uhrmí) ll< > | (1V1,

 



 

 

 

fog'amem SSB 2000 sme BC D'— 2015 Spravce budovy OM namésu Dr E Beneše 555.5 729 29 Ostrava

 

 

 

 

  
 

 

 

2B 2? Vy’poétovy’ list “ ššíí'šššžcžlíšížšřrožgrííí
gig-3,51%. Platny Od115.02.2015 Platný d0114.04.2015 na zakladé smlouvy č:. NP/OM/ZOlS/OlZ

Podlaží: l Typ objektu: Nebytove prostory kancelář

Pro vyuCtovanl je ev1dovano — osob: 8 Plocha m2: celková zapoéltatelna otapena

156.25 156.25 0.00

Na3emce objektu: 00—00—1110 —606—O2 Vlastnlk objektu:

"Sul—pomocná společnost Mlýnek. o.s." SMO MOb N‘lOaP Ostrava

( 1Č'01821504 ) ( 1Č110845451 )

—4\ Složka
UhradaF

N Smluvnl najem 1302.00 Kč

Z Veda
300,00 Kč *

Z Spolecna elekt. 90.00 Kc

Z
  

Komlny 15.00 Kc

fř"1110_006003 (Celkem k úhradě m'síčně 1707.00 Kg?

 

 

 

Pícdxnlcn) xpuwh uhnul) }[()I(>\'1

 


