
S m lo u v a
o nÆjmu uzavłenÆ podle 2201 a nÆsl. zÆkona Ł. 89/2012 Sb. (obŁansk zÆkon k)

mezi
n e uveden mi stranami

I.
Smluvn strany

1. M sto Bene ov. I¨O: 00231401, se s dlem Masarykovo nÆm st 100, 256 01 Bene ov,
zastoupenØ Ing. Jaroslavem HlavniŁkou, starostou m sta, (dÆle jen pronaj matel)

a

2. Diakonie ¨CE stłedisko Stłedn ¨echy, se s dlem KoułimskÆ 15, 280 02 Kol n
Kol n I, ICO: 427 44 326,

II.
Płedm t nÆjmu

Płedm tem nÆjmu dle tØto smlouvy jsou nebytovØ prostory nachÆzej c se v budov Ł. p. I
(budova je souŁÆst pozemku parc. Ł. 2 v k. œ. Bene ov u Prahy), b valÆ PiaristickÆ kolej,
na Masarykov nÆm st v Bene ov . jej m vlastn kem je pronaj matel. PłesnÆ specifikace
pronaj man ch prostor vŁetn situaŁn ho plÆnku je pł lohou tØto smlouvy jako jej ned lnÆ
souŁÆst. CelkovÆ rozloha pronajat ch prostor Łin 23,8 m2.

III.
Łel nÆjmu

1. Płedm t nÆjlrnt bude nÆjemce u vat za œŁelem vyu it jako kancelÆł.

2. Pronaj matel prohla uje, e płedm t nÆjmu je podle svØho stavebn technickØho urŁen
vhodn pro œŁel nÆjmu dle odst. 1 a toto u vÆn odpov dÆ charakteru płedm tu nÆjmu
v souladu s obecn zÆvazn mi prÆvn mi płedpisy.

Iv.
Dolo ka

Uzavłen nÆjemn smlouvy bylo schvÆleno Radou m sta Bene ov usn. Ł. 621-22/2021/RM ze
dne 15.09.2021. ZÆm r byl zvełejn n od 17.08.2021 do 01.09.2021 vŁetn .

V.
PrÆva a povinnosti pronaj matele

L Pronaj matel je povinen zajistit łÆdn a neru en v kon nÆjemn ch prÆv nÆjemce po celou
dobu nÆjemn ho vztahu, a to zejmØna tak, aby bylo mo no dosÆhnout œŁelu tØto smlouvy.

2. a) Obsahem povinnosti dle ustanoven płedchoz ho odstavce je zejmØna udr ovÆn
płedm tu nÆjmu ve stavu zpøsobilØm ke smluvenØmu u vÆn , vŁetn zaji ovÆn dodÆvek



elektrickØ energie, tepla, vody, odvod pou itØ vody a dÆle zabezpeŁovÆn bezporuchovØhochodu v ech dal ch technologick ch zał zen nezbytn ch k provozu celØho objektu(slaboproudÆ, telefonn , poŁ taŁovÆ a bezpeŁnostn zał zen , hasic pł stroje), a to v souladuse stanoven mi normami, bezpeŁnostn mi a provozn mi płedpisy, dÆle pak œklidspoleŁn ch prostor, chodn kø a vełejn ch prøchodø pł slu ej c ch k objektu a zaji t ovÆnjejich schødnosti, odvoz tuhØho domovn ho odpadu, apod.b) Udr ovÆn płedm tu nÆjmu zahrnuje tyto Łinnosti: opravy om tek, podlah, obkladø,dveł do m stnost , oken, opravy podlahov ch krytin ve spoleŁn ch prostorÆch, opravysanitÆrn ho systØmu, pł vodø teplØ a studenØ vody do umyvadel a sprch vŁetn bateri ,opravy zÆmkø a otev rac ch mechanismø dveł a oken do m stnost , svałovÆn a opravystoupaŁek, opravy a płem st ovÆn telefonn ch rozvodø, opravy a v m ny telefonn chpł strojø, opravy rozvodø 220 V - vyp naŁe, zÆsuvky, rozvad ŁovØ skł n , opravy sv telkrom v m n Ærovek a zÆłivek v pronajat ch prostorÆch, opravy a œdr ba systØmuœstłedn ho vytÆp n .
3. Pronaj matel zaji uje ve kerou Łinnost souvisej c s po Ærn ochranou celØho objektuPiaristickØ koleje ve smyslu zÆkona Ł. 133/1985 Sb., o po Ærn ochran , ve zn n v echpozd j ch zm n a dopl kø. V tomto smyslu zabezpeŁ jmenovÆn osoby odpov dnØ zapln n povinnost na œseku po Ærn ochrany.
4. Pronaj matel je oprÆvn n prøb n kontrolovat stav pronajat ch prostor a zpøsob jejichu vÆn a nÆjemce je povinen mu tuto kontrolu umo nit.
5. K provÆd n jak chkoli stavebn ch Łi technick ch œprav płedm tu nÆjmu je oprÆvn nv luŁn pronaj matel, nÆjemce pouze po płedchoz m p semnØm souhlasu pronaj matele.6. Budova je otevłena v pracovn dny od 7.00 hod. do 17.00 hod. Vstup do budovy mimouvedenou dobu je mo n po dohod se sprÆvcem areÆlu. V pł pad , e nÆjemce mÆ kl Łeod spoleŁn ch prostor, je povinen tyto prostory mimo otev rac dobu płi odchoduuzamknout.

VI.
PrÆva a povinnosti nÆjemce

1. NÆjemce je povinen u vat pronajatØ prostory v rozsahu a k œŁelu dle smlouvy po celoudobu nÆjemn ho vztahu.
2. NÆjemce je povinen hradit nÆjemnØ a ceny slu eb spojen ch s u vÆn m płedm tu nÆjmuv rozsahu podle Łi. VI. tØto smlouvy.
3. a) NÆjemce je povinen bez zbyteŁnØho odkladu oznÆmit pronaj mateli potłebu oprav,pł padn rekonstrukc nutn ch k zaji t n œŁelu nÆjmu, kterØ mÆ provØst pronaj matel, aumo nit mu proveden t chto a jin ch nezbytn ch oprav, a to v dy po vzÆjemnØ dohod ,aby nebyl pokud mo no omezen Ædn z œŁelø nÆjmu.

b) JakØkoliv stavebn a jinØ œpravy płedm tu nÆjmu, kterØ vy aduj stavebn povolen ,zejmØna ve kerØ zm ny zasahuj c do stavebn a architektonickØ podstaty płedm tu nÆjmua podstatn jej m n c , dÆle pevnou instalaci jak chkoliv zał zen , jako i ve kerØ zÆsahydo elektrickØho, vodovodn ho a dal ho veden mø e nÆjemce provÆd t pouze na zÆkladpłedchoz ho p semnØho souhlasu pronaj matele.
4. NÆjemce nen oprÆvn n bez płedchoz ho p semnØho souhlasu pronaj matele płenechatpłedm t nÆjmu ani jeho ŁÆst do podnÆjmu nebo v pøjŁky tłet mu subjektu.
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4. NÆjemce nen oprÆvn n bez płedchoz ho p semnØho souhlasu pronaj matele płenechat
płedm t nÆjmu ani jeho ŁÆst do podnÆjmu nebo v pøjŁky tłet mu subjektu.

5. NÆjemce se zavazuje respektovat opatłen pronaj matele, kterÆ budou vypl vat z event.
vyhlÆ en regulaŁn ch stup ø płi odb ru tepla a el. energie.

6. NÆjemce je povinen neprodlen informovat pronaj matele, pokud zjist zÆvadu na
płedm tu nÆjmu (kontaktovat sprÆvce budovy, nebo technika Odboru investic Ing. Jił ho
VÆvru, NÆjemce je dÆle povinen
zachovÆvat protipo Ærn , bezpeŁnostn a hygienickØ płedpisy.

7. NÆjemce ruŁ pronaj mateli za ve kerØ kody zpøsobenØ na płedm tu nÆjmu v souvislosti
s jeho Łinnost . ZpøsobenØ kody se nÆjemce zavazuje na vlastn nÆklady odstranit a nen -li
to mo nØ, uhrad je pronaj mateli v plnØ v i v pen z ch.

VII.
NÆjemnØ, jistota a cena slu eb

1. NÆjemnØ je stanoveno dohodou smluvn ch stran ve v i 28.560 KŁ roŁn (dvacet osm tis c
p t set edesÆt korun Łesk ch roŁn ), tj. 7.140 KŁ Łtvrtletn (viz pł loha Ł. 1).

2. Jistot ateb nÆjemnØho Łin 7.140 KŁ a bude nÆjemcem slo ena na
œŁet Ł. VSje Ł slo smlouvy, ato do 14 dnø od podpisu smlouvy.

3. NÆjemnØ je splatnØ ve Łtvrtletn ch splÆtkÆch a bude hrazeno płevodem na œŁet
pronaj matele Ł. VS 2116000003 v dy do 15. dne druhØho m s ce
pł slu nØho Łtvrtlet .

4. Smluvn strany se dohodly, e poŁ naje rokem 2022 mÆ pronaj matel prÆvo ka doroŁn
s œŁinnost od 2. Łtvrtlet zv it nÆjemnØ v zÆvislosti na inflaci, płiŁem pro œŁely tohoto
zv en bude vychÆzeno z indexu inflace zji t nØho pro płedchoz kalendÆłn rok Cesk m
statistick m œładem.

5. V nÆjemnØm nejsou zahrnuty nÆklady za slu by spojenØ s u vÆn m pronajat ch prostor
(teplo, elektrickÆ energie, vodnØ, stoŁnØ a stoŁnØ srÆ kov ch vod, œklid spoi. prostor apod).
V e zÆlohy na slu by, kterØ zprostłedkovÆvÆ pronaj matel nÆjemci je stanovena na
zÆklad tecbnicko-ekonomickØho propoŁtu (viz pł loha Ł. 2) ve v i 14.994 KŁ roŁn
vŁetn DPH, tj. 3.749 KŁ Łtvrtletn (ŁÆstka byla kvøli v poŁtu zaokrouhlena). ZÆlohy na
slu by budou nÆjemcem hrazeny płevodem na œŁet pronaj matele Łtvrtletn dle platebn ho
kalendÆłe zÆloh na slu by se splatnost v dy do 15. dne druhØho m s ce pł slu nØho
Łtvrtlet , Ł slo œŁtu pro œhradu slu eb je 2117000003.

Pronaj matel mÆ prÆvo upravit v i zÆlohy dle prokazateln ch skuteŁn ch nÆkladø na danØ
slu by. Upravu zÆloh mus pronaj matel nÆjemci oznÆmit p semn .

6. SkuteŁnÆ v e œhrady slu eb bude vyœŁtovÆna na zÆklad dodavatelsk ch faktur
souvisej c ch s pł slu nou slu bou po obdr en podkladø od dodavatelø slu eb. Pł slu nØ
faktury a tabulky v m r a obsazenosti pronaj man ch ploch płedlo sprÆvce budovy
nÆjemci na jeho Ædost k nahlØdnut .



ĺ v případě svévolného poš kození nebo vý mě ny RTN nájemcem bude nájemci účtována
smluvní pokuta 6 000,- Kč a platba za dodané a nemě řené teplo v přísluš ném období
bude stanovena jako průmě rná bodová hodnota srovnatelný ch tě les umístě ný ch
v obsazený ch kancelářích, zvý š enáo 10%

b) náklady na elektrickou energii, vodné, stočné a úklid společný ch prostor se budou
rozpočítávat alikvotním dílem odpovídajícím pomě ru součtu vý mě r ploch už ívaný ch
nájemcem k součtu vý mě r pronajatý ch ploch v objektu

c) náklady na stočné sráž kový ch vod se budou rozpočítávat alikvotním dílem
odpovídajícím pomě ru součtu vý mě r ploch už ívaný ch nájemcem k součtu vý mě r vš ech
pronajmutelný ch ploch v objektu

Nájemce se zavazuje respektovat opatření pronajímatele, kterábudou vyplý vat z event.
vyhláš ení regulačních stupň ů při odbě ru tepla a el. energie.

V topném období (počátek a konec topného období bude nájemci nahláš en správcem
objektu) nebude nájemce v kanceláři použ ívat etektrickátopnázařízení ani klimatizaci.
V případě poruš ení této povinnosti je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní
pokutu ve vý š i 5 000,- Kč.
V případě poš kození či nefungování snímače RTN v pronajaté kanceláři je nájemce
povinen neprodleně informovat o této skutečnosti správce objektu.

VIII.
Trvání smlouvy a vý pově d‘

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to s účinností od 01.10.2021
do 30.09.2026 s tím, ž e její účinnost můž e bý t písemnou dohodou smluvních stran dále
prodlouž ena.

2. Nájemní vztah skončí uplynutím sjednanédoby.

3. Nájem můž e bý t ukončen před uplynutím sjednanédoby:
a) dohodou obou stran
b) vý pově dí s 3 mě síční vý pově dní lhůtou

4. Pronajímatel máprávo nájem vypově dě t:
a) má-li bý t nemovitávě c, v níž se prostor představující předmě t nájmu nachází,

odstraně na, anebo přestavována
b) poruš uje-li nájemce přes upozorně ní pronajímatele brubě své povinnosti vůči

pronajímateli nebo je po dobu delš í než jeden mě síc v prodlení s placením
nájemného nebo služ eb spojený ch s už íváním pronajatý ch prostor

c) při převodu nemovitosti na třetí osobu

5. Nájemce můž e smlouvu vypově dě t:
a) v případě , ž e s ohledem na jeho ekonomickou situaci je zřejmé, ž e nebude moci

dostát svý m povinnostem z této smlouvy po celou sjednanou dobu nájmu
b) přestane-li bý t najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k vý konu činnosti,

k ně muž byl určen a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor
c) poruš uje-li pronajímatel hrubě svépovinnosti vůči nájemci
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Ix.
Ustanoven zÆv reŁnÆ

1. PrÆvn vztahy z tØto smlouvy vypl vaj c a v n v slovn neupravenØ se ł d ustanoven mi
zÆk. ¨. 89!20?2 Sb., obŁansk zÆkon k, ve zn n pozd j ch płedpisø.

2. Ve kerØ zm ny a dopl ky tØto smlouvy je mo no Łinit pouze v p semnØ form , a to pod
sankc jejich neplatnosti.

3. Korespondence: Smluvn strany se dohodly, e ve kerÆ korespondence zas lanÆ nÆjemci
bude poklÆdÆna za sprÆvn doruŁenou, bude-li doruŁena osobn nebo odeslÆna po tou na
adresu s dla nÆjemce.
Pro pł pad jak chkoli zm n adresy pro doruŁovÆn se nÆjemce zavazuje tuto zm nu do tł
dnø ohlÆsit pronaj mateli. V opaŁnØm pł pad plat , e mu byla korespondence łÆdn
doruŁena do pÆtØho dne odjej ho odeslÆn .

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve tłech stejnopisech s platnost originÆlu, płiŁem
pronaj matel obdr 2 v tisky a nÆjemce I v tisk.

5. Ob smluvn strany souhlas s t m, aby byla tato smlouva ve svØm plnØm zn n uvełejn na
postupem dle zÆk. Ł. 340/20? 5 Sb., o registru smluv, pokud tato smlouva podlØhÆ
zvełejn n dle v e uvedenØho zÆkona, s t m, e souŁasn souhlas se zpracovÆn m a se
zvełejn n m sv ch ve smlouv uveden ch identifikaŁn ch œdajø v registru smluv. Smlouvu
ve vełejnØm registru smluv zvełejn m sto Bene ov.

V Bene ov dne 27.09.202 1

Ohknl

M sto D hy
Ing. Jaro P
starosta łeditel stłediska


