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Smlouva o užíváníČínskéhopavĺlonu u usedlostĺ Cibulka
č.0003/0/osP/17

CI.I
Smluvní stľany

1) Cibulka a.s.
se sídlem Praha 4 - Krč,Na StrŽi 183719, PSČl4000

7lp^sanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 5

ICo:0014751ó
zastoupena JUDľ. oldřichem Vaníčkem,předsedou představenstva
(dále také jako ,,Cibulka,.)

Městská část Praha 5
se sídlem Praha 5, nám. 14.řijna I38Il4, PSČ150 22
ICO:00063631
DIČ:CZ0006363l
zastoupena MUDr rostou
bankovní s
čísloúčt
(dále jen j Praha 5í.)
(dále také společně jako ,rsmluvní stľanyo,)

uzaviraji nížeuvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením $ 1746 odst. 2 zák. č,.
8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanskýzáŔonik"),tuto smlouvu.

čl.rI
Úvodní ustanovení

1) Cibulka pľohlašuje, že je qýlučným vlastníkem pozemku paľc. ě. 1887 v k. ú.Košíře,
obci Pľaha, o výměře I52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného
u Katastrálního úřadu pro hlavní město Pľahu, Katastrální pľacoviště Praha, na listu
vlastnictví č.418 pľo k. ú.Košíře,.obec Praha, jehoi součástíje stavba bez
č.p./č. ev. jiná stavba, známá jako tzv. Čínskýpavilon (popř. jako Čĺnskyml1ýn), která

ry.
j*: součást-.tzv. usedlosti Cibulka status nemoviié kuliumí památky iaiil" ;.n

,,Cínský pavilon").
Cibulka jako vlastník si je vědoma a prohlašuje, Že stavba Čínskéhopavilonu se
v současnosti nachátzí ve stavu, který nutně vyžadujejejícelkovou rekonstrukci.
MČPĺaha 5 jako subjekt nadaný űžemni.u-orp.álróumá zájem na zachování stavby
specifikované v odst. 1 jak pľo kultuľně histoľicképovědomí příštíchgenerací občanů
hlavního města Prahy, tak pro jejich kaŽdodenní kultuľnía spo1ečenskě vyžití.
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CI. III

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy a za podmínek v ní stanovených se Cibulka zavazuje
poskýnout MČ Praha 5 k dlouhodobému bezplatnému uŽívźní pozemek parc. ě. 1887
vk. ú. Košíře, obci Praha, o výměřę I52 m2, druh pozemku zastavěná plocha a
nádvoří, zapsaĺý u Katastrálního úřadu pľo hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště
Praha, na listu vlastnictví č. 418 pro k. ú. Košíře, obec Praha, jehož součástí je stavba
specifikovaná v ěl. II odst. 1, tedy Čínský pavilon.
MČ Praha 5 se za dále stanovených podmínek zavazlje pozemek specifikovaný
v odst. I uŽivat a na něm stojící stavbu Čínského pavilonu rekonstruovat, udrŽovat v
dobrém stavu a užívat k účelu stanovenému touto smlouvou.

2)

čl. ry
Pľáva a povinnostĺ smluvních stľan

1) MC Pľaha 5 se zavazuje, že po předchozím písemném souhlasu společnosti Cibulka s
pľojektem ľekonstrukce zajistí příslušná povolení a souhlasy dotčených oľgánů s
ľekonstrukcí Čínského pavilonu, provedení rekonstrukce na vlastní náklady zajisti
a i poté bude Čínský pavilon udrŽovat v dobrém stavu se zřetelem na památkovou
ochĺanu objektu a potřebu jeho zachování pro kulturně historické povědomí občanů a
návštěvníků hlavního města Pľahy. MČ Praha 5 prohlašuj e, že výše uvedenou
rekonstrukci zahájíbez zbyteěného odkladu po účinnosti této smlouvy.

2) MČ Praha 5 se dále zavazuje využívat Čínský pavilon pouze ve veřejném zájmu a to
za účelem konání kulturních a společenských akcí, popř. akcí podobných pořádaných
v zźĄmukulturního vyžití občanů a návštěvníků hlavního města Prahy.

3) Cibulka se zavazujepřenechat MČ Praha 5 Čínský pavilon k bezplatnému nerušenému
uŽivźní na dobu stanovenou v této smlouvě, jakož i poskýnout nezbýnou součinnost
k rea|izaci projektu rekonstrukce. Bude-li to k právním jednáním souvisejícím
s ľekonstrukcí Čínského pavilonu třeba' udělí Cibulka MČ Praha 5 potřebnou plnou
moc nebo zajistí přítomnost oprávněné osoby při příslušném jednání.

4) Cibulka je oprávněna kontrolovat postup rekonstľukce, jakoŽ i řádné uŽívéní Čínského
pavilonu.

5) MČ Praha 5 se po dobu trvání této smlouvy zavazuje zajistit řádnou správu Čínského
pavilonu, jež zahľnuje zejména:

a) zajištění dodávky potřebných energií (elektrická eneľgie, voda, teplo atd.);

b) zajištění zpracovźlni vyúčtování dodávek energií;
c) zajištění úklidu Čínského pavilonu aűdržby zelených ploch;
d) umoŽnit veřejnosti nerušený přístup k Čínskému pavilonu a udľŽovat v dobrém

stavu i přístupovou cestu a sousedící pozemky ve vlastnictví Hlavního města
Prahy;

e) uzavteni pojistné smlouvy a zajištění pojištění objektu po dobu trváni smlouvy.
6) MČ Praha 5 souhlasí a výslovně potvrzuje, Že investice do rekonstrukce a űđržby

Čínského pavilonu ponese vlastním nákladem a nebude po společnosti Cibulka
požadovatpřípadnou kompenzaci ani po uplynutí doby trvrĺní této smlouvy.

7) MČ Praha 5 není oprávněna Čínský pavilon přenechat dále do uŽiváni třetím osobám
bez souhlasu společnosti Cibulka s výjimkou přenechání ke kľátkodobému uŽívání
třetím osobám za účelem konlĺní kultuľních či společenských akcí.
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Člv
IJźív ání Čínského pavilĺínu vlastníkem

Smluvní strany se dále dohodly, Že Cibulka je i po dobu trvání této smlouvy za
podmínek níŽe stanovených oprávněna vyuŽivat Čínský pavilon k vlastním kultuľním
akc-ím, a to po předchozí písemné Žádosti a jejím písemném odsouhlasení ze strany
MC Praha 5.

Cibulka se zavazuje, že žádost dle předchozího odstavce doručí MČ Pľaha 5
v dostatečném předstihu před konáním vlastní kulturní akce, nejméně však čtrnáct (14)
kalendářních dnů přede dnem jejího zamýšleného konání. V Žádosti musí byt uveden
termín předmětné kultuľní akce a vymezen časový rozsah jejího konání.
MČ Praha 5 deklaruj e, že v případě, kdy termín či časový rozsah akce nebude
kolidovat s teľmínem konaní či časovým rozsahem jiných kulturních, společenských či
podobných akcí, pořádaných v souladu s čl. IV odst. 2 této smlouvy, případně jestliže
taková akce vlastníka neznemoŽní po dobu neúměrně dlouhou přístup veřejnosti do
Čínského pavilonu, souhlas s konáním takové akce vlastníka poskýne.

CI. VI
Doba trvání smlouvy a možnost jejího ukončení

Tato smlouva se uzavírá ĺa dobu uľěitou v délce dvaceti (20) let' kteľá počne běŽet
dnem účinnosti této smlouvy.
Smluvní stľany se dále dohodly, že v případě, kdy Cibulka neudělí bez váŽných
důvodů MČ Praha 5 předchozí písemný souhlas s pľojektem rekonstrukce dle čl. IV
odst. 1 nebo neposkyne MČ Praha 5 součinnost potřebnou pro realizaci pĄektu
rekonstrukce či nesplní jinou povinnost vyplývající pro ni z čl. IV odst. 3, a to ani po
doručení písemné výzvy MČ Praha 5 ke splnění takové povinnosti, je MČ Praha 5

oprávněna od této smlouvy odstoupit.
odstoupení musí bý učiněno v písemné formě a je účinné okamŽikem jeho doručení
Cibulce.
Cibulka bere na vědomí, že s ohledem na finanční pľostředky vynaložené MČ Pľaha 5
na ľekonstrukci a údrŽbu Čínského pavilonu a s ohledem na ustanovení čl. IV odst. 6
není oprávněna tuto smlouvu v pruběhu jejího trvaní jednostľanně ukončit, tedy ji
vypovědět či od ní odstoupit, s výjimkou zvlášť závažného porušování povinností MČ
Praha 5 vyplývajícichz této smlouvy.

cl. vII
Povinnĺ{ ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru
smluv za podmínek zákona č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou. Smluvní
strany souhlasí Se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude
zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že
skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu $ 504
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení
j akýchkoliv dalších podmínek.
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Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zźlkona č).13112000 Sb., o hlavním městě
Ptaze, ve znění pozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žeby|y splněny podmínky pro platnost
právního jednání městskéčásti Pľaha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5

ě. 7 l205l20l7 ze dne |5. 2. 201'7 .

člvrrr
Zá.ľérečnáustanovení

Tato smlouva nab;ývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stľanami a

účinnostidnem jejího zveřejnění v ľegistru smluv.

Tuto smlouvou lze měnit nebo doplňovat pouze foľmou písemných dodatků,

podepsaných oběma smluvními stľanami.

Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upľaveny touto smlouvou' se řídí
platným pľávním řádem Českérepubliky.
Jestliže jakýkoliv závazek vyplývajícíz této smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této

smlouvy (včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane

neplatným, nevymahateln;im ďnebo zdĺínlivým,pak taková neplatnost,

nevynahatelnost ďnebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany

nahľadítento neplatný, nevymahatelný ďnebo zđánlivýzávazęk takoqim novýn,
platným, vymahatelným a nikoliv zdtnliým závazkem, jehoŽ předmět bude v
nejvyššímoŽné míře odpovídat předmětu původníhoodděleného závazku. UkáŽełi se

někteľéz ustanovení této smlouvy (včetně jakéhokoliv jejího odstavce, člĺĺnku,věty
nebo slova) zdánliwým, posoudí se vliv tétovady na ostatní ustanovení smlouvy
obdobně podle ustanovení $ 576 zákona č,.89l20l2 Sb., občanskýzakoník, v platném

znéní.
Tato smlouva byla vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichžkďŽdý má právní sílu
originálu smlouvy, přičemŽ kaŽdá ze smluvních stran obdrŽí po jednom a jeden

stejnopis bude pouŽit pro účelzveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smluvní stľany shodně pľohlašují,žesi tuto smlouvu před jejím podpisem přeěetly, Že

jídobře rozumějí, a žesmlouvu po vzájemném pľojeđnániuzavÍely podle jejich pľavé

a svobodné vůle' určitěa vážně, nikoliv v tísni za nźryadněnevýhodných podmínek.

Na důkaz toho oprávnění zástupci smluvních stran připojují svépodpisy.
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Městská část Cibulka a.s.

MUDr. Radek JUDľ. oldřich V
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představenstva

předseda


