
Smlouva 0 najmu nebytovych prostor

Evidenéni éislo smlouvy: D100070013

Smluvni stranv:

Zdenék Sedivy, Dolni Nemojov 31, $44 61 Delni Nemojov
Eva Scdiva, Dolni Nemojov 31, 544 61 Dolni Nemojov
Jednajici Zdeëkem Scdivym vplné moei
(dale jen ..pronajimatel””)

a

Povodi Labe, statni podnik

Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové
StatutArni orgén: Ing. Tomas Vanék ,generdlni feditel

Podpisem smlouvy povëfen: Ing. Milan Svorc, Feditel zivodu Hradec Krêlové
1C: 70890005
DIC: CZ 70890005
Bankovni spojeni: KB. a.s. Hradec Krélové, éislo uétu 27733511/0100
Spisov4 znalka: Obchodni rejstfik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil A.
vloë#ka 9473

(dale jen ,najemee”)

Pronajimatel a nêjemce (déle také .,smluvni strany”) uzaviraji tuto smlouvu o najmu
nebytovych prostor (dale jen ,Smlouva'):
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Pronajimatel prohla&uje, Ze je vyluënym vlastnikem nemovitostt — budovy &.p. 2855 Fast
obce Rooseveltova ulice, postavené na pozemku st. parcela &. 972/2, kterê se nachêzi

v katastralnim Uzemi Dvur Kralové nad Labem 633968, obec Dvuir Kralové nad Labem a

je Zapsêna v katastru nemovitosti vedeném Katastrêalnim ufadem pro Kralovéhradecky

kra se sidlem v Hradci Kralové, Katastrêlnim pracovistém v Trutmové, na LV &.8512

(dale jen ,budova).
Pronajimatel prohla$uje, Ze v budové se nachêzeji mimo jiné nebytové prostory o celkové
vymêie 104,46. m”, které jsou podrobné specifikovany v piloze &.1 této Smlouvy (dale
jen ,piedmét ndjmu*).
Pronajimatel dale prohla$uje, #e pfcdmét najmu je Zpusobily k uZivani jako kancelaf a
pronajimatel je oprêvnên je] pronajmout.

Naêjemce prohlaSuje, Ze pfedmét najmu je zpisobily k fAdnému u#ivani jako kanceldf a

nema vrëi jeho stavu ZAdnych vyhrad.
Pronajimatel touto smlouvou pronajimê (pfenech4vê do uëivani) néjemci piedméêt najmu

za Géelem jeho uZ#ivani jako kancelêfe. Najemece je oprAvnén u#ivat piedméêt néjmu pouze
7a Géelem jeho uZivêani jako kancelêf. NAjemce prohlafuje, Ze bude piedméêt n4jmu
vyuZivat jako provozovnu pro iëely piedmêtu podnikêni: poboëka firmy.

IT.
Tato smlouva nabyv4 platnosti a uëinnosti dnem podpisu oprdvnénymi zAstupci obou
smluvnich stran po dohodé o celém jejim obsahu a uzavird se na dobu urfitou
do 1. 5. 2022. Obë smluvni strany jsou oprévnény tuto smlouvu kdykoliv pisemné bez

udêni divodu vypovédét. Vypovédni Ihita ini 6 mêsicê a poëind béZet prvnim dnem
nasledujicim po doruëeni vypovédi druhé smluvni strané.
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2, Najem zanikne:
8) pisemnou dohodou mezi pronajimatelem a ndjemcem,

b) vypovédi pronajimatele nebo ndjemce v souladu s dl. TT. odst. 1. této smlouvy,
c) odstoupenim pronajimatele nebo nijemce od smlouvy z divodi sjednanych v této

smlouvé nebo stanovenych zAkonem,
d) zénikem na&jemce bez pravniho néstupce.
Odstoupenim od smlouvy pronajimatelem nebo najemcem se tato smlouva na zakladé
dohody smluvnich stran ru$i ke dni dorufeni pisemného vyhotoveni odstoupeni druhé
smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy v$ak vZdy zistane zachovan zavazek nêjemcé
piedat pronajimateli piedmét nêjmu vyklizeny, zZAvazek ndjemce Zaplatit pronajimateli
smluvni pokutu a nêrok pronajimatele na ndhradu $kody.
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TN.
1. Naêjemné za u#ivêni pFedmétu nêjmu bylo stanoveno dohodou smluvnich stran ve vySi

13.000— Ké (slovy: tfindcttisickorunteskych) mêésiëné. Dafovy doklad bude najemei
zasilin vZdy v piislu$ném mêsici. Nêjemné za | parkovaci misto v gariZ1 bylo
stanoveno  dohodou smluvnich stan ve vy$i 10.000,— Ké  (slovy:
desettisickorundeskych) roëné . Datovy doklad za prondjem gar&Zového stani bude
nAjemeci zasldn k 30.6. K néjmu nebude uëtovana dat z pfidané hodnoty, jelikoZ
pronajimatel neni registrovdin k této dan.
Nêjemné za obdobi od 13.3.-31.5. 2007 bude uhrazeno samostatnym dafiovym

dokladem se splatnosti 10 dn ode die vystaveni dokladu.
VySe najmu bude prubéZné valorizovana dle inflaëniho koeficientu — roëni miry

inflace dle Ceského statistického nfadu.

2, V ndjemném nejsou zahrnuty ceny za plnéni poskytovand n4Ajemei v souvislost
s uzivanim pFedmêtu najmu, kterd zajistuje pronajimatel (dale jen ,sluZby'”). Smluvni
strany se dohodly. Ze pronajimatel zaji$tuje ndjemeci pouze tyto sluZby:

e dodavku vody a stoëné, spotfeba vody a odvod odpadnich vod (vodné a stoëné) bude

najemei pienëtovino samostatnym dafovym dokladem dle odebraného mno#stvi a na
zêkladé podkladu dodavatele sluZby, se splatnosti 10 dni ode dne vystaveni dokladu.

Odebrané mnozstvi vody je mêéfeno samostatnym vodomérem.
Ostatni sluZby spojené s uZivênim pifedmêfu najmu se néjemce zavazuje Zaji$tovat svym

jménem a na své vlastni naklady.

Datovy doklad za prondjem nebytovych prostor a parkovaciho mista bude vystavovin se
splatnosti 10 dna od jeho vystaveni, a to pfevodem na bankovni uëéet pronajimatele é.u.:
213008698/0300, variabilni symbol: 70890005, vedeny u Ceskoslovenské obchodni
banky a.s. (déle jen ,bankovni uëet pronajimatele'). Zaplacenim platby mésiëniho
najemného a uhrady za sluZby Se rozumi pfipsani celé Castky odpovidajici platbë
mêsiëniho najemného a uhrady 2a sluZby na bankovni uiet pronajimatele.

dd3. Pokud ndjemece nezaplati néjemné nebo uhradu za sluzby nebo jakoukoli jejich &ast
v Souladu $ touto Smlouvou fddné a vias, Zavazuje se najemce zaplatit pronajimateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,1% z dluZné &stky za kaZdy den prodleni platby najemného
nebo uhrady za sluZby nebo jejich é4sti aZ do zaplaceni. Smluvni pokutu se nadjemee
Zavazwje Zaplatit pfevodem na bankovni ufet pronajimatele. Zaplacenim stluvni pokuty
sê roZumi pfipsani celé (Castky odpovidajici smluvni pokutë na bankovni téëet
pronajimatele.
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Smluvni strany se dohodly, Ze ndjemce je nejpozdéji do posledniho dic ndjmu pFedmêtu

nédjmu povincn pronajimateli piedat piedmet nêjmu vyklizeny. O piedéni predmétu nêjmu

bude sepsdn pisecmny protokol. Pro vyloufeni jakychkoli pochybmosti pronajimatel a

ndaiemee prohlasuji, ze pfedméêt najmu se pro uëely této Smlouvy povaZuje za vyklizeny.
pokud vném nebudou #édné vêci nêjemce a tjetich osob, s vyjimkou vécei patficich
dodavatelim sluZeb. Pokud nêjemce svou povinmost vyklidit pifedmét najmu a
protokolêrné pfedat pronajimateli pfedmêét nêjmu vyklizeny nejpozdéji pii ukoneni
najmu piedmêétu nafmu nesplni, Zavazuje se najemce zaplatit pronajimateli smluvni
pokutu ve vy$i 500.-KÉ za kaZdy den prodleni na bankovni uëet pronajimatele do 10
(desett) dnu ode dne, kdy bude pronajimatelem k zaplaccni smluvni pokuty pisemné

vyzvén. Zaplacenim smluvni pokuty se roZumi pfipsni celé éastky odpovidajici smluvni

pokuté, na bankovni uéet pronajimatele,

IV,
Naêjemce je povinen udrZovat pfedméêt nêjmu ve stavu, ktery nepisobi #kodu pronajimateli
(1 jinémusubjektu.

Naêjcmce je povinen udrZovat uvedené prostory dle él. 1 této Smlouvy v fAdném stavu a
oZpamit pisemné pronajimateli bez zbyteëného odkladu potiebu provedeni oprav., které
nespadaji do béZzné udrZby. Za utfelem provedeni opravy je néjemce povinen umoZnit
piistup do pronajatych prostor. Jinak ndjemci odpovid4 za Skodu, kterd nesplnénim této
povinnosti vznikne. Po dobu providéni oprav pronajatych prostor zdtivodu na strané
pronajimatele, které brini najemci jejich i&dnému uZivani, bude nêjemné pfimêfené
sniZeno. Najemce je dale povinen umoëZnit pronajimateli vykon jeho priva kontroly jako
vlastnika a za tim tiéelem pronajimateli umoZnit pfistup do pronajatych prostor, aby bylo
moZné zkontrolovat, zda jsou pronajaté prostory pou#ivany fédnym zptsobem a ke

sjednanému uéelu a po pfedchozi domluvé.
Jakékol stavebni upravy &i jiné zmêény pfedmêtu nêjmu je nêjemce opr&vnêén provést
pouze $ pfedchozim pisemnym Souhlasem pronajimatele a po uzavieni dodatku této
Smlouvy obsahujiciho specifikaci stavebnich iprav a jinych Zmêén pfedmétu néjmu. Pokud
ndjemce provede jakékoli stavebni upravy &i Jiné Zm@ény pfcdmétu najmu v rozporu
s timto dl. IV. odst. 3. této Smlouvy, je pronajimatel oprêvnêén od této Smlouvy odstoupit.
Odstoupenim od Smlouvy neni dotëeno pravo na zZaplaceni smluvni pokuty dle tohoto é1.
IV. odst. 3. této Smlouvy. Pokud nêjemce provede jakékoli stavebni upravy é1 jiné Zmêny

piedméêtu néjmu v rozporu s timto él. IV. odst, 3. této Smlouvy, Zavazuje se n4jemce

Zaplatit pronajimateli smluvni pokutu ve  vys 100.000.-KE (slovy:
iednostotisickorunéeskych). Najemce se zavazuje zZaplatit pronajimateli smluvni pokutu
dle tohoto él. IV. odst. 3. této Smlouvy pfevodem na bankovni ufet pronajimatele do 10
(deseti) dnu ode dne, kdy bude pronajimatelem k zaplaceni smluvni pokuty pisemné
vyzvên. Zaplacenim smluvni pokuty se rozumi pfipséni celé &êstky odpovidajici smluvni

pokutê, t. éstky 100.000,-Ké (slovy: jednostotisickorunteskych), na bankovni Wet
pronajimatele, Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok pronajimatele na ndhradu
$kody, ktera pronajimateli vznikla v disledku provedeni stavebnich uprav éi jinych zmêén
predmétu najmu provedenych v rozporu s timto dl. TV. odst. 3. této Smlouvy.
Najemce je povinen hldsit bez zbyteëného odkladu pronajimateli veëkeré zmêny, které
nastaly v pifedméêtu nêjmu nebo v budové, a to jak Zapfiëinênim néjemce, tak i bez. jeho
vlivu a vide.

Pokud nebude pfed ukonfenim najmu picdmétu ndjmu mezi smluvnimi stranami pisemné
dohodnuto jinak. je nêjemce povinen protokoldrné pfedat pronajimateli pFedmêt najmu
vyklizeny ve stavu. ktery odpovida obvyklému opotfebeni vzhledem ke stavu, v jakém byl
predmét nêéjmu pfevsat, a to posledniho dne ukonêéeri nêjmu pfcdmêtu pêjmu. Nevyklidi-
li pajemee predméêt najmu v této Ihuitê, dv ndjemce pronajimateli vyslovny Souhlas k

vyklizeni predmêtu nAjmu na ndklady ndjemce a jeho nebezpeëi. Prêvo pronajimatele na
/aplaceni smluvni pokuty dohodnuté v #l. TI. odst. 5. této Smlouvy a prévo na ndhradu
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Skody. ktera pronajimateli vznikla nevyklizenim pfedmétuy nêjmu néjemcem fadné a vas,
tim neni dotëeno.
N4jemce neni oprdvnén dét pfedmét najmu do podn4jmu nebo dét do podnajmu jakoukoli
East pfedméêtu najmu nebo postoupit éi jinak pfevést prêva a povinnosti z této Smlouvy
nebo jakoukol jejich Cast na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
pronajimatele. Pokud da néjemce piedmét nêjmu nebo jakoukoli jeho é4st do podnajmu
nebo postoupi éi jinak pievede prava a povinnosti 7 této Smlouvy nebo jakoukoli jejich
Edst na tFetf osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu pronajimatele, je pronajimatel
opravnén od této Smlouvy odstoupit. Odstoupenim od Smlouvy neni dotëeno privo na
Zaplaceni smluvni pokuty dle tohoto él. IV. odst. 6. této Smlouvy. Pokud da najemece
piedmét najmu nebo jakoukoli jeho #4êst do podnijmu nebo postoupi éi jinak pievede
priva a povinmosti ztéto Smlouvy nebo jakoukoli jejich #ast na tiet osobu bez
piedchoziho pisemného souhlasu pronajimatele, Zavazuje Se najemce Zaplatit
pronajimateli smluvmi pokutu ve vyst 50.000,-Ké (slovy: padesdttisickorunëeskych).
najemce se zavazuje zaplatit pronajimateli smluvni pokutu dle tohoto él. IV. odst. 6. této
Smlouvy pfevodem na bankovni tiet pronajimatele do 10 (deseti) dnu ode dne, kdy bude
pronajimatelem k Zaplaceni smluvni pokuty pisemné vyzvên. Zaplacenim smluvni pokuty
se tOZumi pfipsani celé #4stky odpovidajici smluvni pokutê, t. Fastky 50.000,-Ké (slovy:

padesattisickorunéeskych), na bankovpi uëet pronajimatele. Zaplacenim smluvni pokuty
neni dotéen nérok pronajimatele na n4ihradu S$kody, kterd pronajimateli vznikla v dêsledku
pfenechani pfedmétu najmu nebo jakékoli jeho #asti do podnéjmu tfct osobë nebo
postoupenim éi jinym ptevedenim priv a povinnosti z této Smlouvy nebo jakékoli jejich

Cast na et osobu najemeem bez pfedchoziho pisemného souhlasu pronajimatele.

Nêjemce je povinen umoZnuit pronajimateli nebo jim povëfené osobé piistup do piedmétu

najmu véetné piislu$enstvi za uëelem kontroly nebo instalace technickych zafizeni, za
iiéelem kontroly dodrZovani pfedpisa tykajicich se poZdrni ochrany a kontroly stavu

piedmêtu n4jmu a jeho pfislufenstvi, z7pliisobu uZivani a v Souvislosti s opravami

technickych Zafizent. V naldhavych piipadech (po#4r, havêrie vodovodnich a
kanalizaénich stoupaëek, el. rozvodu apod.) m4 pronajimatel prdvo vstoupit do piedmétu
naimu i bez pfitomnosti nijemce, a to vidy za pfitomnosti orgént Policie CR nebo

Mêstské policie. O kaZdém takovém vstupu bude najemce bezodkladné informovin,
pokud nebude moci byt informovan jeëté pied vykonénim vstupu. K tomu najemece

udélwje pronajimateli vyslovny souhlas,

V,
Pronatimatel odpovida za $kodu zpusobenou na majetku ndjemce umisténém v pfedméêtu

najmu Zpasobenou jeho piimym Zavinénim. Pojisténi majetku najemce umisténém
v pfedmêtu nijmu je na uviZeni nêjemce.
Nijemce je povinen poëinat si v pfedmêtu néjmu tak, aby nedoëlo ke vzniku poZdru nebo
jiné $kodmi udélosti.
V piedméêfu najmu zaji$tuje najemce péëéi o bezpeënost a ochranu zdravi pil praci a
pOZArni ochranu ve smyslu platnych obecné zêAvaznych pfedpisi a je odpovédny za
dodrZovani ustanovent téchto piedpisi a za $kody, které vzniknou jeho provozni éinnosti.

Pokud najemece poru$i bezpeënostni nebo poZérni piedpisy a v disledku tohoto porufeni
vznikne S$koda jinym osobéAm mebo pronajimateli, je povinen S$kodu uhradit v plném

rozsabu.
Najemce odpovidd za $kodu na majetku pronajimatele Zpisobenou svym Zavinénim.

VI
V pfipadë. 7e nêéktera ustanoveni této Smlouvy budou prohliSena za neplatnd anebo

neaéinnd. ZaslAvaji ostatni ustanoveni této Smlouvy platnd a uéinnd. Smluvni strany se
ZavaZuji nahradit bez zbytcëného odkladu neplatmé anebo neuiinné ustanoveni EO
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Smlouvy ustanovenim platnym anebo uéinnym, které bude odpovidat jejich projevu vale
uiinénéhe touto Smlouvou.
VeSkera korespondence, oznameni éi jind sdéleni podle téio Smlouvy budou provedena

pisemnë a musi byt doruëena pfisluëné smluvni strané ncbo ji zmocnéné osobé osobné
nebo na tyto adresy:

Pro pronajimatele: Zdenëék Sedivy, 544 61 Dolni Nemojov 31

Pro najemce: Povodi Labe, statui podnik, zAvod Hradee Kralové,

Vita Nejedléhe 951, 500 03 Hradec Kralové

Jakakol: korespondence. oznimeni éi jiné sdéleni uinéné na zakladé této Smlouvy se
povaZuje za fidné dorudené pfisluëné smluvni strané:

a) je-li doruëovino osobné, okamZikem potvrzeni pievzeti,
b) je-li zasilino doporuenou poëtou, paty pracovni den po odevzdéni k poStovni

pfepravé.

V odst. 2. tohoto é1. VI. této Smlouvy uvedené adresy mohou byt mêénény jednostrannym

pisemnym oZnimenim pfisluëné smluvni strany s tim, Ze takovato zména se stane vei
druhé smluvni strané uëinnou desêtym pracovnim dnem po doruëeni takového oznameni
prisluëné smluvni strané.
Tato Smlouva je vystavena ve tfech vyhotovenich, z nichz ka#dé ma platmost originalu,
Na&jemee obdrzi dva vytisky a pronajimatel jeden vytisk této Smlouvy.
VeSkeré zmêny a doplnêni této Smlouvy, vyjma zmén uvedenych v él. VI. odst. 4. této
Smlouvy. mohou byt inény se souhlasem obou smluvnich stran, a to pouze pisemnou
[ormou.
Tato Smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky, Zejména zakonem &. 116/1990 Sb.,
o najmu a podnajmu nebytovych prostor, ve znéni pozdéj$ich pfedpisu.
Smluvni stranv prohla$uji, #e jsou k pravnim tkoniim zcela zpisobilé. Ze tato Smlouva je
projevem jejich svobodné, vaZné. urdité a srozumitelné vule a Ze s1 tuto Smlouvu

podrobnéë preëetly. zcela jednoznaëéné porozumély jejjimu obsahu. proti kterému nemaji
Zadnych vyhrad, uzaviraji ji dobrovolné, nikoli vtism, pod natlakem nebo za napadné
jednostranné nevyhodnych podminek, na dikaz Eeho2 piipojuji své podpisy.

Ve Dvofe Kralové n.labem dne 13.3. 2007 V Hradci Krêlové dne 13.3.2007
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Pfiloha k n4jemni smlouvé
Podrobna specifikace nebytovych prostor (pfedmét nAjmu)

Povodi Labe, stifni podnik, vehod A , 1. nadzemni podlazi

Mistnost die nakresu plocha v m2

112 vstupni hala 16,43

113 uklidové komora 3.06

114 WO 2.16
115 koupelna 5,51
116 priruëri sklad 2,56
117 kuchynka 13,18
118 kancelêf 29,13
119 kancelêf 15.75
120 kanceldf 16.88

Celkem 104.46 m2

GardZové stani umisténé v |.podzemnim podla#i. oznafené a opatfené pozndvaci znaëkou
parkovaného vozidla

Plocha 4x 3 m2



Smlouva o nijmu nebytovych prostor

Evidenéni éislo smlouvy: D100070013
Dodatek éislo 1

Smluvni strany:

Zdenék Sedivy, Dolni Nemojov 31, 544 61 Dolni Nemojov
Eva Sediv4, Dolni Nemojov 31, 544 61 Dolni Nemojov
Jednajici Zdefikem Sedivym v plné moci
(dale jen ..pronajimatel”)

a

Povodi Labe, stitni podnik
Vita Nejedlého 951, 500 03 Hradec Kralové

StatutArni orgén: Ing. Toma$ Vanék ,generalni feditel
Podpisem smlouvy povêëfen: Ing. Petr Prockert, feditel zéivodu Hradec Kralové

IC: 70890005
DIC: CZ 70890005
Bankovni spojeni: KB, a.s. Hradec Kralové, éislo aétu 2773351 1/0100
Spisov4 znaëka: Obchodni rejstiik vedeny Krajskym soudem v Hradci Krélové oddil A,

vlozka 9473
(dale jen ,ndjemce”)

Pronajimatel a néjemce uzaviraji tento dodatek &. 1 ke smlouvé D100070013 o nêjmu

nebytovych prostor. Dodatkem se mêni oddil II. 1.) takto:

TT.
1. Najemné za 1 parkovaci misto v garêi bylo stanoveno dohodou smluvnich stran ve vySi

10.000,-— Ké (slovy: desettisickorunéeskych) roëné . Dafovy doklad za prondjem garaZového
stini bude ndjemci zasldn k 1.1. kalendafniho roku.

Tento dodatek &. 1 je vystaven ve tiech vyhotovenich, z nichz kaZdé ma platnost originalu.

Njemce obdrzi dva vytisky a pronajimatel jeden vytisk tohoto dodatku.

  

Ve Dvoie Krélové n.Labem dne 31.12. 2007 V Hradci Kralové dne 31.12. 2007

ree RY EE

Zapronaj imatele—/ Ë Za najemce
Fa )y N ) ae Povodi Labe,

F Va ) (// c heg vanafpolo '

; y Vita Nejedlého 951
300 03 Hradec Krdlové
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Piiloha k néjemni smlouvé
Podrobn4 specifikace nebytovych prostor (pfedmét nêjmu)

Povodi Labe, stAfni podnik, vchod A, 1. nadzemni podlazi
 

Mistnost dle nakresu plocha v m2

112 vstupnihala 16.43

113 uklidov4 komora 3,06
114 WC 2,16
115 koupelna sal
116 pfiruëni sklad 2,36

117 kuchynka 13,18

118 kancelêf 29,13
119 kancelaf 15,75
120 kancelaf 16,88

Celkem 10446 m2

Gar&zové stAni umisténé v 1.podzemnim podla#i, oznaëené a opatiené poznavaci znaëkou

parkovaného vozidla

Plocha 4 x 3 m2


