
Smlouva nájmu prostor sloužících podnikání

podle § 2302 Ft' násl. zákč. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve zněníiípäžďěfšíclijpř'edpi'sůj,Q
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Město Frenštát pod Radhoštěm

53 sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pšd'líădhó štěíh' '

zastoupené: Miroslavem starostouIng. Hal atinem,

IČO: 00297852

DIČ: C200297852

bankovní spoj ení: KB, asi, pobočka Frenštát pod Radhoštěm

číslo účtu:

(dále jen „pronajímatel ")

PIONÝRů spol. LD.

se sídlem: Píonýrů 2242, Místek. 738 01 Frýdek-Místek

zastoupená: Mgr, Miroslavem Holeksm; jednatelem

IČO: 25375 121

DIČ: CZ25375121

bankovní spoj ení: MONETA Money Bank, 3.5.

číslo účtu.:

zapsaná V obchodním rejstříku vedeném l!l Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 15889

(dále jen „ nájemce 'Q

také „smluvníspolečně strany“

I.

Předmět smlouvy

1. Pronajímatel je vlastníkem objektu přístavby radnice č,p, 32 na pozemku parc.
č. st. 3461 na ul.

Havlíčkova V k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, zapsane'ho na IV 1000] pro katastrální území

Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm u Katastrálního úřadu pro

Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Nový Jíčín.

2. V objektu speciűkovane'm v odst. Il tohoto článku SČ V l. NP, nacházejí prostory sloužící

podnikání O vyměře cca 159 m2. Bližší speciñkace předmětu nájmu je uvedena V příloze č, 1,

která tvoří nedílnou součást této smlouvyr

34 Předmětem této smlouvy je pronájem prostor sloužících podnikání uvedených V odst. 2 tohoto

článku pronajímatelem nájemci Za podmínek této smlouvy (dále jen „předmět nájmu“).

II.

Doba nájmu

1. Smluvní strany sjodnávají tuto smlouvu na dobu určitou vi let od 16. 5. 2021 do 15. 5. 2026,

2. Smluvní
strany si sjednávají, že V případě, kdy bude náj emce dodržovat veškeré povinnosti,

které
pro něj vyplývají z této smlouvy n obecně závazných právních předpisů, má nájemce

právo illai prodloužení této smlouvy O pět (5) 1a, a to za stejných podmínek sjednaných V této

smlouvě ve znění jejich případných dodalků, oznámení čí jiných změn. Právo na prodloužení

této musí že V termínu do 3 1. 12. 2025smlouvy nájemce uplatnit tak, pronajímatelí nejpozději

uznámí prokazatelně písemně, že využívá tohoto svého práva na prodloužení nájmu 0 pět (5)

let. Pro tento případ se má mezi smluvními stranami nevyvratitelně Za to, že nájem se

automaticky prcdlužuj e O tuto dobui Toto oznámení se stává neoddělitelnou součástí smlouvy

u není nutné sepisovat další dodatek ke smlouvě.














