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S M L O U V A O N Á J M U

NEBYTOVYCH PROSTOR Č. 9720120

Město Cheb v zastoupení TEREA cheb s.r.o.
Májová 33, 350 02 Cheb,
zastoupená jednatelem společnosti Wernerem Zährlem
(dále jen "pronajímatel")

a

Firma: KOUBOVÁ ILONA
Odp.zástupce: KOUBOVÁ ILONA
rodné číslo' 565814/1775
sídlo: nám.krále JIŘÍHO 37 , 35002 - cheb
I Č Q: 18688632 DIC: 123-565814
Bank.spojen:C kb CHEB č.ú.' 88o870267/01oo
(dále jen "nájemce")

uzavírají podle ustanovení § 3
o "íájmu a podnájmu nebytových
tú.j S m l O u V u O n

a dalších zákona č. 116/1990 Sb.,
prostor, platného ve znění novel,
á j m u :

I .

, PronaÍhnatel le vlastníkem objektu Cp. .."{;.. v Chebu,
SLADKOVA 2 , lokalita atraktivnosti .:. .

Na základě usnesení MR č. 36/05/92 ze dne 28.04.1992
pronajímá dnem 01.07.97 nájemci nebytové prostory nacházeÍící
se v . podlaží tohoto obÍektu o celkové vÝměTe
62.70 m2 za účelem zřízení a provozování

L1A&)A=Ň/Ňý
W

Specifikace nebytových prostor :
viz příloha - VÝpočtovÝ list ev.cislo O132OOO2N2003

II .

Nájemce pŤebírá dnem 01.07.97 nebytové prostory uvedené ve ČĹ.I
této smĹouvy do dočasného užívání a zavazuje se
1. užívat pronajaté nebytové prostory pouze k dohodnutému účelu,

nesplní-li tento závazek, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli
smluvní pokutu ve výší odpovídající čtvrtletnímu nájemnému stano-
venému vyšší sazbou nájemného za užívanÝ nebytový prostor, jakož
i nahradit způsobenou škodu,

2. zajistit si samostatný odběr elektrické energie, plynu, studené
vody, odvoz TDD a ·.
pro pronajaté nebytové prostory,

3. zaiistit svým nákladem zabezpečení,požárně-technickou bezpečnost,
čištění a údržbu pronajatých nebytových prostor, jakož i
odstranění závad a poškození maietku pronajímateĹe a jiných
osob, za které odpovídá,

4. žádným zpQsobem nenarušovat provoz v objektu ani neomezovat
práva ostatních náiemců či uživatelů:

5. neprovádět v pronaÍatých nebytových prostorách bez souhlasu
pronajímateĹe žádné stavebně technické úpravy;
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6. nést odpovědnost za majetek vnesený do pronajatÝch nebytových
prostor a odpovědnost za bezpečnost a ochranu
zdraví svých pracovníků a návštěvníků, Íakož i za škody jirni
zpCtsobené na majetku prona.jímatele nebo ostatních nájemců či
uživatelW

7. umožnit kdykoliv pověřenÝm pracovníkClm pronajímatele provést
kontrolu užívání pronajatých nebytových prostor a dodržování
podmínek této smlouvy;

8. řádně a včas pĹatÍt za užívání pronajatých nebytových prostor
a za další poskytované služby sjednanou úhradu;

9. nepřenechat pronajaté nebytové prostory ani jejich část. do
podnájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímateje:

O. vyklidit pronaÍaté nebytové prostory ke dni skončení nálmu a
předat le pronaÍímateli v řádném stavu; nesplní-li tento
závazek,ŕ le nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní
pokutu ve \jýši odpovídající ročnímu nájemnému za užívání
pŤevzatých nebytových prostor.

III .

".JRoční náiemné za užívání pronajatých nebytových prostor
stanovené dohodou v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990
sb. o cenách, platného ve znění novel, činí s přihlédnutím k
usnesení MZ č. 24/25/97 ze dne 6.3.1997, 16928 Kč,
sĹovy šestnácttisícdevětsetdvacetosmkorun Kč.

sjednané nájemné zapĹatí nájemce pravidelnými čtvrtletními
splátkami á 4232 kč, splatnými vždy nejpozději do 5. kalendářního
dne prvého měsíce běžného kalendářního čtvrtletí na účet
pronajĹmateĹe u Komerční banky a. s. pobočky v Chebu, čís. účtu
10006 - 528 - 331/0100, VS 9720120.

Současně s nájemným zaplatí nájemce i čtvrtletní zálohy na
úhrady za služby poskytované v souvislosti s užíváním nebytových
prostor. Záloha na tyto služby činí

za dodávku tepla a TUV ........ Kč
za vodné a stočné ......... Kč
za odvoz a likvidaci TKO ..... ... Kč
za osvětlení společných prostor ... ..... Kč

. za úklid společných prostor .. ...... Kč
' za ........ Kč

Nedoplatky i p'řeplatky z vyúčtování skutečnÝch nákladů
poskytovaných služeb jsou splatné do 30 kalendářních dnů od
doručení vyúčtování nájemci.

pTi prodlení s placením jsou smluvní strany povinny zaplatit
poplatek z prodjení ve výší stanovené obecně pĹatnÝm právním
pTedpisem.

IV.

pronajímatel le oprávněn pravidelně ročně, vždy s účinností
od 01.01. běžného kalendářního roku, provést úpravu nájemného
přepočtem o oficiálně stanovený index roční míry inflace (vÝvoÍe
životních nákladů) s pi'úsĹušným zaokrouhlením valorizovaných
sazeb nájemného.

pronajímatel je oprávněn změnit vÝši záloh na úhradu nákladů
služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním nebytových
prostor, dojde-li k podstatné změně ÍeÍich ceny. Změna vÝše
záloh le účinná od kalendářního čtvrtletí následujícího po
oznámení změny náiemci. ,
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Změny nájemného, výše záloh na úhradu nákladů poskýtovaných
služeb, iakož i líné změny této smlouvy budou provedeny písemně,
formou dodatku ke smlouvě.

Změny požadované s odvoláním na právní předpisy, smluvní
ujednání a změny cen musí být druhou smluvní stranou
akceptovány.

V .

Zvláštní ujednání :

Nájemce se zavazuje ve prospěch pronajímatele poskytovat tyto
služby: - provádět na své náklady letní a zimní očistu chodníku
přiléhajícího k domu, ve kterém .le umístěn nebytový prostor, a
to dle platných vyhlášek a nařízení pTíslušných správních,orgánů
po dobu sedmi dnů v tÝdncí.
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VI .

Nájem nebytových prostor uvedenÝch ve ČI. I. se sÍednává na
dobu neurcitou - ttrěitou do .

Není-li výslovně dohodnuto linak, platí pro tento nájení a
Íeho skončení pŤíslušná ustanovení zákona č. 116/1990 Sb. a
občanského zákoníku.

VII .

Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, po jednom
vyhotovení pro vlastníka nemovitosti (zastoupen odborem MaP),
pronajímatele a nájemce nebytových prostor.

V c"' ?bu dne 04 .07 .97

1,µ r

za pronajímatele ná jemce

TEREA Cheb s.r.o.
Werner ZÄHRL

jednatel
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VYP0¢TQ\N LIST NÁjUNÉHQ PRO NEBYTOVY
pdatný cd 1.7.!997

ke smkuvé 1,9'20120

NECYTQVY PROSTOR: evid.čísh 01320002N2903
SLADkQVA 2,CHEE pmtor č.N2Q

NAjEHCE: KOUBOVA ILONA
!C0(R¢) !%8%32

NAN,KRALE 37,CHEE

.

Mstnost Sazba UZit NájeN Slevai 'jtáp. Koef , Zamčitané
cís. účel Kč/R d rok !12 Kč/roŕ, pŕiráZke KC/rok N2 OtáP.N2 OtáP.N2

' '."
l N64 270.00 62.70 !£929.03 l.podlazi 16MO0' O.,.® DAO LŇ

R """""

62.'0 !6929.00 169?9,00 9.00
EE

KČ ze rok : !6929.00

aájenné kč za rok ' 16929.00
. J

předpis kč $p!atný čtvňetné 1MSiC :

KČ'R 2?(LQQ.

01 NAJENNE 4232
CELKEN

Dne Q4.Q7M
l,j terea Chéb,s r.c

h aájiteie: i
; Májová 33, 350 48 cheb12 l

Nájeme:
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