SMLOUVA O KRÁTKODOBÉM PRONÁJMU REKLAMNÍ
PLOCHY NA SLOUPECH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
uzavřená dle § 2201 z.č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění

Nájemce:
adresa:
IČ:
DIČ:
zastoupený

Technické služby Lanškroun, s.r.o.
Nádražní 33, 563 01 Lanškroun
25951459
CZ699003828
Ing. Miroslavem Keprtou, jednatelem společnosti

a
Nájemník:

Antonín ŠIMEK

adresa:
IČ:
DIČ:
zastoupený

Vořechovka 4/8, 250 88 Čelákovice
76480551
xxxxxxxxxx

I. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je krátkodobý pronájem reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení (VO) v katastru
obce Lanškroun. Nájemník se zavazuje zaplatit nájemci smluvní nájemné.
Lokality-ulice k umístění:
Dukelských Hrdinů
Dobrovského
Komenského
Lorencova
Nádražní
T. G. Masaryka
Předmětem smlouvy nejsou reklamní plochy na sloupech VO:
1. v centru města, zejména náměstí a jejich okolí.
2. stojících v rozhledových trojúhelnících křížení komunikací, resp. jejich využití brání rozhledu
v křižovatce.

II. Cena nájmu
Cena jednorázového nájemného za použití reklamních ploch na sloupech VO je smluvní a činí 20,- Kč za
každý den pronájmu. K uvedené ceně se účtuje DPH v aktuální výši pro daný rok.
Instalaci a odinstalování plakátů si provádí nájemník sám a rovněž si hradí související náklady.

Cena stanovená za 8 dní a 15 ks reklamních tabulí činí bez DPH 2400,- Kč.

III. Platební podmínky
Vyčíslené nájemné je splatné při podpisu smlouvy.

IV. Doba pronájmu

Doba pronájmu se sjednává od 23. 7. 2021 do 30. 7. 2021.
Tato smlouva se uzavírá na dobu pronájmu. Smlouva může být vypovězena kteroukoli ze smluvních stran i bez
uvedení důvodů. Výpovědní doba platí okamžikem předání písemného oznámení druhé straně o ukončení
pronájmu.
V. Povinnosti nájemníka a škoda na předmětu plnění
1.

Nájemník je povinen reklamní tabule umístit tak, aby nevzniklo nebezpečí z důvodu omezení viditelnosti
na komunikacích a chodnících.

2.

Nájemník je povinen zajistit instalaci reklamních tabulí takovým způsobem, aby nedošlo k poškození sloupů
veřejného osvětlení, na kterých jsou tabule instalovány.

3.

Po ukončení nájmu reklamní plochy je nájemník povinen zajistit sejmutí reklamy.

4.

Nájemce nenese zodpovědnost za poškození reklamy na předmětu plnění z důvodu odcizení nebo
nepříznivých povětrnostních podmínek, především poškození větrem.
VI. Ostatní ujednání

Nájemník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Nájemce je oprávněn informace, jež v souvislosti s touto smlouvou
obdržel od prodávajícího, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými
právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace. Informace se týkají především podmínek smlouvy a
kupní ceny za předmět plnění. Nájemník proto souhlasí se zveřejněním takových informací nájemcem. Tento
odstavec rovněž neomezuje oprávnění smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo
právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje
oprávnění smluvních stran uplatňovat svá práva z této smlouvy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá strana obdrží jeden výtisk. Na důkaz souhlasu ji
oprávnění zástupci obou stran podepisují.

V Lanškrouně dne 20. července 2021

Nájemce:

Pronajímatel:

