
Statutární město Ostrava

 

městský obvod Radvanice a Bartovice Smlouva

Nájemní smlouva č. S 0274/2021/MBal

Smluvni strany
 

Nazev:

Sídlo:

Příjemce (zasílací adresa):

Zastoupený ve věcech smluvních:

IC':

DIC‘:

Peněžní ustav:

Číslo účtu:

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo nt'tměstí 180318. 729 30 ()strava bfloravskti Ostrava

městský obvod Rad *anice a Bartovice

'lěšínska 87.1281. 716 00 Ostrava - Radvanice

Bc. t\t1artinou Stankuštwou. místostarostkou

005145451

(700845451 (plátce DPH)

Komerční banka a.s.

 

dálejen pronajímatel

a

Nazev:

IC‘O:

Zastoupena:

S'I'ASPO spol. s. r. o.

41035704

lng. 'l'omzíšem Nladrým.jednatelem společnosti

Společnost lapsana v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. (' 1807

sídlení: 'l'ěšínska 254. 716 00 ()strava - Radvanice

dalejcn nájemce

 

uzavírají mezi sebou dle „5 2201 a násL zakona e. 8912012 Sb.. občanský zákoník (dále jen „občanský

Zákoník)„ tuto nájemní smlouvu.

pbsah smlouvy
 

|. |.

) Statutární město Ostrava - městský obvod Radvanice a Bartovice je na základě ustanovení §1 Zákona

c. 17211991 Sb.. o přechodu některých věcí 7. majetku České republiky do vlastnictví obcí. ve znění

pozdějších předpisu, vlastníkem mimo jiné pozemku parc. ě. 214011. ostatní plocha, jina plocha. o celkové

výměře 1.127 m2 & parc. ě. 327511. ostatní plocha, draha, o celkové výměře 4.781 mz. vse v k. u. Radvanice.

obec Ostrava, zapsaných na listu vlastnictví 1962 pro katastrz'ílní uzemí Radvanice. obec (Í)strava.

č

1

čl. II.

1) Pronajímatel přenechává a nájemce příjímá do nájmu se všemi právy a povinnostmi časti pozemků:

- parc. č. 214051. ostatní plocha.jina' plocha a

- parc. č. 3275.11, ostatní plocha. dráhat

o celkové výměře 260 m7; vše v k. u. Radvanice. zapsaných na LV 1962 u Katastrálního úřadu pro

Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava v rozsahu dle zákresu, který je nedílnou součástí této

smlouvy označenéjako Příloha č. 1 (dálejen ..P07.emky“).
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2) Nájemní vztah touto smlouvou upra'íveny se sjednává na dobu určitou 5 let. a to od 1. 7. 20'21 do

30. 6. 2026 S tříměsíční vypovední llnitou.

čl. III.

1) Pronájímatel pronajímá nájemci Pozemky v rozsahu dle čl. ll. odst. 1 této smlouvy k podnikatelským

účelum. především pro skladování stavebního zařízení (např. pážící boxy. hednicí dílce) a dočasné

meziskládky stavebního materiálu (napr. potrubh šachty). Pozemky nebude nájemce užívat pro skladování

sypkých materiálu. Nájemce přitom bere v potaz fakticky stav pozemku v dobe uzavření teto smlouvy a

prohlašuje že tento stav mu nebrání v naph'tovz'mí účelu této smlouvy.

čl. IV.

1) Nájcmně je sjednáno ve výši 80 Kčt“tn"ít'ok za pronájem za účelem podnikání, dle usnesení Rady

městského obvodu Radvanice a Bartovice ě. ($(lí3íl4 ze dne 17. 12. 2014. V případě. že Rada městského

obvodu Radxaniee a Bartovice rozhodne o změně vyše nájemného. sjednávají smluvní strany tímto právo

pronajímatele na změnu vyše nájemného ve smyslu takoveho usneseni, sučínností ke dni účinnosti

takoveho usnesení. () zvýšení nájemného pronajímatel nájemce písemně vyrozumí.

2) Roční nájemně za užívání Pozemkií uvedených v článku ll. této smlouvy o celkové výměře

260 m“ činí 20.800.— Kč (slovy: dvacettísíeosmset korun českých) a je splatné na základě teto smlouvy

jednou ročně do 31. března běžného kalendářního roku.

3) Poměrná část nájemného za užívání Pozemkú v rozsahu speeítikovančm v čl. 11. této smlouvy.

7a období od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021. odpovídající vysi 10.485.— Kč (slovy desettisíečt_ví'istaosmdesátpčt

korun českých). je splatná na základě této smlouvy nejpozdeji do 31. 8. 2021.

4) \lájemne uhradí nájemce převodem na bankovní účet pronajímatele ě. |9-l lo227olttll()()_ popr.

v hotovosti na pokladně Uřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice.

S) Nebude—lí cena nájmu (nebo kterákoliv [ částek uvedených v bodech 2. 3 a 4 tohoto článku) nájemcem

v termínu řádně a včas uhrazena. zavazuje se nájemce hradit smluvní úrok z prodlení na účet pronajímatele

ve výši 0. 5% z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplneho zaplacení.

Čl. V.

1) Smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí bez udání důvodu.

Vy'v'povědní lhůta je tříměsíční. přičemž její beh počíná bežet 1. dnem následujícího měsíce po doručení

výpovědi druhe straně.

2) Jestliže je nájemce více jak dva měsíce v prodlení s úhradou nájemného anebo užívá-li pronajatý

Pozemek k jinému účelu. než je uveden v čl. 111. této smlouvy. je oprávněn pronajímatel nájemní smlouvu

vypovědět v jednmnčsíční výpovědní lhútč. \í'y'ípovědní lhuta počíná plynout 1. dnem následujícího měsíce

po doručení písemne vypovčdi nájemci.

3) Jestliže se pronajalo Pozemky stanou po uzavření této smlouvy pro nájemce nezpůsobile ke smluvenómu

účelu užívání. jc nájemce oprt'tvnčn vypovčdčt nájemní smlouvu rovněž v jednoměsíční výpovědní lhůtě.

která počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení vy'tpovčdi pronajímateli.

čl. V1.

1) Nájemce je povinen užívat Pozemek v souladu sjeho účelovým určením a umožnit pronajímateli

provádění kontroly.

2) V případě změny sídla nájemce, je tento povinen neprodlene tuto změnu sdělit pronajímateli.
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3) Nájemce je oprávněn Pozemky přenechat do podnájmu pouze spředchozíni písemným souhlasem

pronajímatele. Vpřípadě absence souhlasu pronajímatele Spodnájmeni Pozemkti nebo jejich části„ je

pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby.

4) Nájemce prohlašuje. že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s taktickým a právním stavem

Pozcmku a nemá k tomu žádne výhrady.

čl. VII.

I) Jakekoliv stavební práce nebo t'tpravy na předmětných Pozemcích smí nájemce provádět výhradně

s předchozím písemným souhlasem vlastníka Pozemku a na základě pravomocného stavebního povolení,

vydaného příslušným stavebním úřadem. je—li ze zákona vyžadováno.

2) V souvislosti s užíváním předmětných Pozemku je nájemce povinen dodržovat zákon č. l85s“2()t)l Sb..

o odpadech a o změně některých dalších zákonu. ve znění pozdějších předpisu, a ()ZV statutárního města

(Í)stravy ě. 5„t'2()(f)8 o nakládání s komunálním odpadem na území města Ostravy.

3) Nájemce je povinen na své náklady komunální odpad odkládat do sběrných nádob do míst ěi zařízení

k tomu určených & uzpůsobenýeh.

4) Při zániku nájmu je nájemce povinen Pozemky na své náklady vyklidit & pronajímateli v_vklizene'

odevzdat nedohodnou-li se strany jinak. (,)devzdaním se rozumí protokolární předání a to ve lhutě

nejpozději do tří pracovních dnů ode dne skončení nájmu. V případě že Pozemky nebudou nájemcem ve

stanovené lhutč vyklizený a oplocení případně další úpravy 7. Pozemku odstraněno. je pronajímatel

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výsi 3.000,- KC: za každý den prodlení s vyklizením a smluvní pokutu

ve vysi 2.0()0,— KC za každý den prodlení s předáním pronajímateli Nárok pronajímatele na náhradu škody

není tímto dotčen.

čl. VIII.

1) Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak_ řídí se vzájemné vztahy uěastniku občanským zákoníkem.

2) Tuto smlouvu lze upravit, změnit nebo doplnit pouze písemnou toi-mod a to vzestupne číslovanými

dodatky. podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3) Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu. Nájemce obdrží jedno vyhotovení

a pronajímateli náleží dvě vyhotovení.

4) Tuto smlouvu nelze postoupit na třetí osobu bez písemného souhlasu pronajímatele.

5) Potvrzuje se. ze záměr statutárního města (_)stravy. městského obvodu Radvanice a Bartovice.

pronajmout nemovitost speeilikovanou v ěl. ll. odst, 1 této smlouvy, byl zveřejněn v době od-l. června

202| do 22. června 3021 na úřední desce Uřadu městského obvodu Radvanice a Bartovice dle usnesení

e. 1()IOJ’57e’2| ze dne 20. května 202]. () uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu

Radvanice a Bartovice usnesením č. ltJSZtSWZI ze dne 23. ěcrvna 2021.

(i) tato smlouva nepřechází na právní nástupce nájemce.

Příloha Č. ] - Zákres
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městský obvod Radvanice a Bartovice

 

 

Datum: 

Místo: Ostrava — Radvanice

 

Bc. Marlin-.1 Stankušová

místostarostka

Za nájemce

Datum:

Místo;

Ing. Tomáš Madry

jednatel spoločnosti
    

Nájemní smlouva

č. S 0274/2021/MBaI
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