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Smlouva o nÆjmu plynÆrenskØho
zał zen

Łslo smlouvy: 1000019238/2022/4000247006

uzavłena na zÆklad smlouvy o podm nkÆch uzavłen budouc smlouvy
Łslo 9421000306/2021/400023722 ze dne 832021

Pronaj matel:

Ad resa:

Zastoupen :

I¨ O:

DI¨ :

Bankovn spojen :

¨ slo œŁtu:

Telefon:

Email:

ID datovØschrÆnky:

(dÆle jen pronaj mate

M sto Hlinsko

Pod bradovo nÆm st 1, 539 01 Hlinsko

Miroslavem KrŁilem, DiS., starostou m sta

00270059

CZ00270059

469326111

mesto@hlinsko.cz

k4hby3r

nebo strana povinnÆ)

a

NÆjemce: GasNet, sr.o.

S dlo: Kl skÆ940/96, Kl e, 400 01 st nad Labem

Zapsan v obchodn m rejstł ku, vedenØm Krajsk m soudem v st nad Labem, pod sp. zn. C 23083

I¨ O: 27295567

DI¨ : CZ27295567

Bankovn spojen :

¨ slo œŁtu:

ID datovØschrÆnky: rdxzhzt

Zastoupen na zÆklad plnØmoci:

NÆzev: GasNet Slu by, s.r.o.

S dlo: PlynÆrenskÆ499/1, ZÆbrdovice, 602 00 Brno

ZapsanÆv obchodn m rejstł ku, vedenØm Krajsk m soudem v Brn , pod sp. zn. C 57165

i¨ o: 27935311

DI¨ : CZ27935311
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čslo smlouvy: 1000019238/2022/4000247006

(dále jen nájemce nebo PDS (Provozovatel distribučn soustavy))

uzavřeli n e uvedeného dne, m s ce a roku tuto smlouvu o nájmu plynárenského zař zen (dále jen
nájemn smlouva nebo také tato smlouva )

I. Předm t smlouvy

1. Pronaj matel pronaj mánájemci n e uvedenéplynárenskézař zen (dále jen RZ ) a nájemce se
zavazuje zajistit provoz RZ v dále stanoveném rozsahu. Je-li předm tem nájmu i regulačn stanice
plynu (dále jen RS ), zavazuje se nájemce zajistit provoz na technologickéčásti RS. Pronaj matel
prohla uje, eje v lučn m vlastn kem RZ, kteréje specifikováno následuj c m způsobem:

Rozsah PZ

PZ (název stavby): ROZ STL plynovod + 8 PP, Hlinsko, lokalita Zb3 , p.p.č. 2085/2 - M sto Hlinsko

Č slo stavby: 8800101 532

Tlakováúrove Dimenze DN, ® Délka L [m} Ks Katastráln územ Obec! Ulice

STL plynovod 63 101,85 Hlinsko v Č echách Hlinsko

STL plynovod 63 103,90 Hlinsko v Č echách Hlinsko

Př pojky 32 40,35 8 HlinskovČ echách Hlinsko

2. RZ uvedenév čI. I. bodu 1. této smlouvy je schopnésamostatného u ván na základ územn ho
rozhodnut č.j.: Hl 461 06/2021/S ze dne 24.8.2021, nabyt právn moci 28.9.2021 a kolaudačn ho
souhlasu č.j.: Hl 46987/2022/S ze dne 13.9.2022, vydan ch stavebn m úřadem v Hlinsku.

3. PZje bl e specifikováno v technickédokumentaci stavby aje pronajato včetn v ech součást
a př slu enstv . Současn s PZ převzal nájemce technickou dokumentaci k RZ, obsahuj c základn
p semnédoklady ke stavb . O převzet PZ byl mezi smluvn mi stranami sepsán Zápis o technické
přej mce (odevzdán a převzet stavby) RZ dne 8.9.2022. Pronaj matel současn předal nájemci nebo
jeho zmocn nci (dále jen zmocn nec ) ve kerédoklady oprav uj c k u ván RZ a dispozici s n m.
Ob strany prohla uj , e mapov podklad ze systému GIS s vyznačenou polohou RZ odpov dá
skutečnému proveden stavby ke dni podpisu této smlouvy. Po dobu nájemn ho vztahu bude nájemce
do dokumentace zaznamenávat ve kerézm ny a dopln n v choz ho stavu.

4. Nájemce prohla uje, eje oprávn n m k podnikán ve smyslu zvlátn ho zákona (zákon
č. 458/2000 Sb., energetick zákon, ve zn n pozd j ch předpisů, dále jen energetick zákon )
aje oprávn n provozovat plynárenskázař zen .

II. Základn práva a povinnosti

1. Pronaj matel pronaj máRZ specifikovanév Č l. I. odst. 1 ve stavu způsobilém k bezpečnému
a spolehlivému provozován za účelem distribuce plynu zákazn kům. Pronaj matel podpisem této
smlouvy ud luje v slovn souhlas k tornu, aby nájemce pronaj mané PZ pou val k účelům
vymezen m energetick m zákonem a licenc na distribuci plynu, a aby nájemce s odbornou péč
připojil na RZ ka dého, kdo o to po ádáa spln podm nky připojen stanovenéprávn mi předpisy.

2. Nájemce je oprávn n k v konu činnost na pronajatém PZ, v rozsahu určeném touto smlouvou,
zmocnit třet osobu.
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čslo smlouvy: 1000019238/2022/4000247006

3. Pronaj matel krom činnost uveden ch v Č l. I. zmoc uje touto smlouvou nájemce, aby sám, neboj m
zmocn náosoba, vydával stanoviska vlastn ka technickéinfrastruktury ve smyslu zákona
Č . 183/2006 Sb., stavebn ho zákona, ve zn n pozd j ch zm n, t kaj c se PZ, zaji oval vytyčován
polohy PZ pro třet strany a ře il př pady neoprávn n ch ciz ch staveb a provád n činnost třet ch
osob v ochranném a bezpečnostn m pásmu PZ. Nájemce se zavazuje jednat s právnick mi nebo
fyzick mi osobami v rozsahu práv a povinnost provozovatele distribučn soustavy t kaj c ch se PZ,
zejména se nájemce zavazuje evidovat, dokumentovat a oznamovat př slu n m orgánům naru en PZ
třet stranou. Pronaj mateli bude naru en (vznik poruchového nebo havarijn ho stavu PZ) oznámeno
pouze v př pad , e by předpokládanénáklady na jeho odstran n přesáhly částku 50 000,- Kč bez
DPH a e jejich př činou nebude zásah do PZ třet stranou.

4. Zaji t n m provozu PZ, kterébude vykonávat nájemce, se rozum provád n inspekc , reviz , údr by
a oprav PZ v rozsahu a ve lhůtách stanoven ch v TPG 905 01, 913 01, dal ch platn ch předpisech
a touto smlouvou.

a) Inspekce a revize je souhrn kontroln ch činnost zam řen ch na zji t n , zda stav PZ odpov dá
předpisům k zaji t n bezpečnosti a ochrany zdrav při práci a provozn bezpečnostn m
po adavkům. Náklady na inspekce a revize nese nájemce.

b) dr bou je souhrn pravideln ch činnost na PZ ajeho součást či př slu enstv sm řuj c ch
k udr en provozuschopného stavu, bez v m n část PZ nebo jeho součást či př slu enstv .
Náklady na údr bu nese nájemce.

c) Opravou se rozum zásah do zař zen , kter m je odstra ován jeho poruchov nebo havarijn stav.
Dojde-li k potřeb opravy PZ z důvodu protiprávn ho zásahu do PZ třet stranou (např. naru en
PZ při stavebn ch prac ch nebo při autonehodách), zavazuje se nájemce provést opravu na svůj
náklad, přičem jejich úhradu bude vymáhat na třet stran , kteráporuchov nebo havarijn stav
způsobila.

U ostatn ch druhů oprav (např. odstra ován poruch vlivem koroze, vady materiálu, opravy
z důvodu vy moci apod.) hrad náklady do 50 000,- Kč bez DPH vjednotlivém př pad nájemce.

d) Náklady na unikl plyn nese nájemce. V př pad , e k úniku do lo v př činnésouvislosti
s protiprávn m jednán m třet osoby (např. stavebn činnost třet osoby nebo autonehoda) bude
nájemce jejich úhradu vymáhat na třet stran , kteráúnik způsobila. Za kodu vzniklou
v souvislosti s nespln n m povinnosti pronaj matele provést rekonstrukci PZ, zejména za kodu
vzniklou nájemci odpov daj c hodnot plynu uniklého v důsledku neproveden rekonstrukce PZ,
nese odpov dnost pronaj matel.

5. Rekonstrukce PZje obnova PZ nebo jeho části z důvodu jeho opotřeben , stárnut či z důvodu
iveln ch událost (např. v m na potrub ).

Pronaj matel je povinen v př pad rekonstrukce uhradit nájemci ve kerénáklady včetn nákladů
vznikl ch v souvislosti s přeru en m a obnovou provozu.

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu nejpozd ji v ak tři roky před po adovan m term nem
realizace oznámit p semn pronaj mateli potřebu a rozsah rekonstrukc (dále jen v zva ), kteréje
nezbytnéprovést pro udr en pronajatého zař zen v bezpečném stavu, způsobilém k u ván . Přitom
je povinen rekonstrukci PZ pronaj mateli řádn zdůvodnit. Takov m důvodem bude zejména dolo en
stavu ohro uj c ho bezpečnost provozu PZ (jeho poruchovost), stář PZ (uplynut předpokládané
ivotnosti PZ) apod. Pronaj matel se zavazuje, e do tř m s ců ode dne doručen oznámen potřeby

proveden rekonstrukce PZ, p semn sd l nájemci, zda zajist rekonstrukci prostřednictv m třet osoby
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čslo smlouvy: 1000019238/2022/40002470

nebo márekonstrukci zajistit nájemce; současn s t m oznám i předpokládan rok, ve kterém bude
rekonstrukce provedena, respektive zdaje schopen zajistit jej realizaci v term nu po adovaném
nájemcem. Pokud se pronaj matel nevyjádř jinak či pokud nen schopen zajistit jej realizaci třet
osobou v po adovaném term nu, zavazuje se tuto rekonstrukci provést nájemce na náklad
pronaj rnatele.

a) Pokud bude rekonstrukci zaji ovat nájemce, bude mezi pronaj matelem a nájemcem uzavřena
samostatnásmlouva, v n budou sjednány podm nky zaji t n rekonstrukce PZ, zejména
podm nky jej projektovépř pravy, realizace, v e úplaty a potřebnásoučinnost pronaj matele
a nájemce.

b) Pokud bude rekonstrukci zaji ovat pronaj matel třet osobou, je povinen zajistit dodr en v ech
právn ch předpisů, norem a technick ch pravidel a intern ch předpisů nájemce t kaj c ch se
projektován a v stavby rekonstruovaného PZ. Pronaj matel je rovn povinen uhradit př padnou
kodu nebo náklady, je bude muset nájemce vynalo it v souvislosti s přeru en m provozu, které

nastane v rozporu s energetick m zákonem nebo nedodr en m standardů dle vyhláky
Č . 545/2006 Sb., v platném zn n v důsledku jednán pronaj matele. Ob smluvn strany se zavazuj
uzavř t před zahájen m rekonstrukce smlouvu, jej m předm tem budou podm nky jej projektové
př pravy a realizace a vzájemnásoučinnost stran při rekonstrukci PZ.

6. Za odstran n vad PZ v záručn dob , kteráuplyne dne 8.9.2027, odpov dápronaj matel; pro př pad
odstran n vad v záručn dob se nepou ije ust. Č l. II. odst. 4. p sm. c) druh odstavec této smlouvy.
Pro jejich odstran n je dohodnuta doba 30 dn od p semného oznámen vady pronaj mateli. Pokud
v této dob nedojde k odstran n vad, odstran je nájemce na náklady pronaj matele. V př padech,
kteréby mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu PZ, nájemce tak učin neprodlen ,
a to rovn na náklady pronaj matele. Pronaj matel tyto náklady uhrad v plnév i.

7. Nájemce odpov dáza kody vzniklé na PZ z titulu zanedbán povinnost vypl vaj c ch z předpisů pro
provoz PZ. Nájemce odpov dáza kodu na PZ, kterou způsobil vlastn činnost nebo osoby, které
k vlastn činnosti pou il.

8. Nájemce se zavazuje vést o v ech provád n ch činnostech po celou dobu provozován PZ řádnou
provozn dokumentaci a provád t průb n aktualizaci technickédokumentace převzaté
od pronaj matele při přej mce stavby PZ.

9. V př pad ukončen nájemn ho vztahu se nájemce zavazuje předat ve kerou technickou i provozn
dokumentaci zp t pronaj mateli. Technickádokumentace bude dopln na o př padnézm ny PZ,
vzniknuv v dob trván nájemn ho vztahu.

10. Nájemce oznám pronaj mateli zásadn zm ny, které maj vliv na majetkovou podstatu zař zen , jako
jsou např. přelo ky potrub , po adavky na zru en zař zen apod.

11. V př pad vzniku potřeby přelo ky PZ a se souhlasem pronaj matele se smluvn strany zavazuj ,
e uzavřou společn s třet stranou, kterápotřebu přelo ky vyvolala, smlouvu o zaji t n přelo ky,

v n budou sjednány př slu népodm nky, zejména podm nky jej projektovépř pravy a realizace
a potřebnésoučinnosti smluvn ch stran.

12. Pronaj matel je povinen oznámit nájemci ve kerérelevantn skutečnosti, zejména přechod nebo
převod vlastnictv v ci, zm nu názvu nebo s dla pronaj matele, zahájen insolvenčn ho ř zen podle
zákona č. 182/2006 Sb., ve zn n pozd j ch předpisů, nebo zm nu plátcovstv DPH.

13. Pronaj matel se zavazuje, e se bez předchoz ho p semného souhlasu nájemce zdr v ech zásahů
do PZ, včetn činnosti vjeho ochranném a bezpečnostn m pásmu.

0

Z
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14. Pronaj matel se zavazuje na svénáklady a sv m jménem zajistit propojen předm tu smlouvy
s distribučn soustavou nájemce, a to nejpozd ji do 3 m s ců od podpisu této smlouvy; v př pad
nepř zniv ch klimatick ch podm nek pro stavebn práce nejpozd ji do 6 m s ců od podpisu této
smlouvy. Pokud tento závazek pronaj matel nespln ani v náhradn lhůt , stanovenév p semnév zv
nájemce, mů e propojen zajistit nájemce na své náldady. Tyto náklady, souvisej c s realizac
propojen , nájemce následn vyúčtuje pronaj mateli. Pronaj matel se zavazuje tyto náklady uhradit
na základ da ového dokladu, kter bude nájemcem vystaven. Splatnost závazku pronaj matele bude
stanovena v da ovém dokladu.

15. Závazky pronaj matele podle tohoto článku jsou splatnédo 30 dnů od doručen faktury nebo
da ového dokladu vystaveného nájemcem.

III. Nájemné

1. a) V e ročn ho nájemného čin 8i18, Kč (slovy: osm tis c jedno sto osmnáct korun česk ch) aje
platnédo konce regulačn ho obdob stanoveného dle ust. 19a energetického zákona v n m
byla uzavřena smlouva o podm nkách napojen , o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zař zen , a o smlouv budouc nájemn , na jej m základ byla uzavřena tato
smlouva o nájmu, nen -li vtéto smlouv stanoveno jinak. Podobu dal ch regulačn ch obdob
bude ročn nájemnérovno hodnot určenépostupem pro stanoven regulovan ch nákladů
na nájem plynárenského zař zen ve vlastnictv třet ch osob dle tzv. Zásad cenovéregulace, které
vydáváEnergetick regulačn úřad, dle opatřen obecnépovahy upravuj c náklady na nájem
plynárensk ch zař zen ve vlastnictv třet ch stran nebo jinou úpravou stanovenou nezávislou třet
stranou (zejména Energetick m regulačn m úřadem), kterábude tyto regulovanénáklady
na nájemnéupravovat (dále jen úprava regulovan ch nákladů ) a parametrů dle účinného
cenového rozhodnut Energetického regulačn ho úřadu.
Ustanoven m tohoto odst. 1 p sm. a) nen dotčen následuj c odstavec 2.

b) Netrvá-Ii nájemn vztah po cel kalendářn rok, stanov se pro tento rok nájemnév pom rnév i
1/12 za ka d i započat kalendářn m s c.

2. V př pad , e k uzavřen této smlouvy dojde v posledn ch dvou letech regulačn ho obdob platného
ke dni podpisu této smlouvy, zůstávástanovenáv e nájemného v platnosti i pro prvn následuj c
regulačn obdob . Po uplynut takto stanovenédoby bude nájemnéza kalendářn rok rovno hodnot
určenépostupem pro stanoven regulovan ch nákladů na nájem plynárenského zař zen ve vlastnictv
třet ch osob dle úpravy regulovan ch nákladů. Ročn nájemnése pro př pad podle předcházej c v ty
vypočte v dy na počátku regulačn ho obdob a zůstane stejnédo konce regulačn ho obdob .

Pokud úprava regulovan ch nákladů nebude vůbec existovat, bude nájemnérovno nájemnému, jaké
bylo za posledn kalendářn rok, v n m byla úprava regulovan ch nákladů bez náhrady zru ena.

3. Pronaj matel v souladu s ust. 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidanéhodnoty, ve zn n
platném k datu uzavřen smlouvy, přičte k nájemnému dle či. III. odst. 1. DPH v zákonnév i.

Datem uskutečn n zdanitelného pln n se pak rozum 31. 12. př slu ného kalendářn ho roku. Pokud
nájemn vztah skonč dř ve, je datem uskutečn n zdanitelného pln n posledn den nájemn ho vztahu.

4. Nájemce se zavazuje uhradit pronaj mateli dohodnutéročn nájemnéza př slu n kalendářn rok na
základ da ového dokladu vystaveného do 15 dnů ode dne uskutečn n zdanitelného pln n ) na
bankovn účet pronaj matele uveden v záhlav této smlouvy. V př pad ukončen nájemn smlouvy v
průb hu kalendářn ho roku vystav pronaj matel da ov doklad nejpozd ji do 15 dnů od data
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ukonŁen nÆjemn ho vztahu.

Splatnost da ovØho dokladu Łin 30 dn od data doruŁen na n e uvedenou adresu a je podm n na
spln n m ustanoven odst. 14 Łi. II. tØto smlouvy.

Adresa pro doruŁovÆn ve ker ch da ov ch dokladø je:
GasNet, s.r.o., Kl skÆ940/96, Kl e, 400 01 st nad Labem.

V pł pad vyu it elektronickØformy zas lÆn da ov ch dokladø (faktur) tyto da ovØdoklady zas lejte
na email:

5. SjednÆvÆse, e faktura Łi da ov doklad mus obsahovat Łslo tØto smlouvy a dÆle Łslo, pod n m
byla smlouva uvełejn na v registru smluv. Da ov doklad mus dÆle, krom nÆle itost , stanoven ch
zÆkonem Ł. 235/2004 Sb., o dani z płidanØhodnoty, ve zn n pozd j ch zm n a dopl kø, zejmØna
v 29 a 34 tohoto zÆkona, obsahovat tØ bankovn spojen plÆtce zvełejn nØsprÆvcem dan
zpøsobem umo uj c dÆlkov pł stup v registru plÆtcø DPH. Nebude-li m t da ov doklad povinnØ
nÆle itosti, je nÆjemce płed uplynut m doby splatnosti oprÆvn n vrÆtit jej bez zaplacen k oprav
Łi dopln n . Pronaj matel je povinen podle povahy nesprÆvnosti doklad opravit nebo nov zhotovit.
OprÆvn n m vrÆcen m dokladu se stav b h doby jeho splatnosti. NovÆdoba splatnosti b znovu
ode dne doruŁen opravenØho nebo nov vyhotovenØho dokladu.

6. Uhrazen m se rozum płipsÆn pł slu nØŁÆstky z œŁtu jednØsmluvn strany ve prosp ch œŁtu druhØ
smluvn strany uvedenØho v zÆhlav tØto smlouvy.

7. Pokud k datu uskuteŁn n zdanitelnØho pln n budou u pronaj matele napln ny podm nky
ust. 106a ZoDPH (nespolehliv plÆtce) nebo bude na da ovØm dokladu uveden bankovn œŁet
nezvełejn n zÆkonn m zpøsobem ve smyslu ust. 109 odst. 2 p sm. c) ZoDPH (nezvełejn n œŁet),
je nÆjemce oprÆvn n postupovat dle ust. 109a ZoDPH, tj. zvlÆtn m zpøsobem zaji t n dan .
V takovØm pł pad je nÆjemce oprÆvn n uhradit ŁÆst finanŁn ho zÆvazku ve v i vypoŁtenØdan
z płidanØhodnoty nikoliv na bankovn œŁet pronaj matele, ale pł mo na bankovn œŁet pł slu nØho
sprÆvce dan , płiŁem se t mto pova uje finanŁn zÆvazek nÆjemce vøŁi pronaj mateli za zcela
vyrovnan .

IV. Doba trvÆn smlouvy, v pov

1. NÆjem se sjednÆvÆna dobu neurŁitou. Vypov d t lze tuto smlouvu pouze z døvodø a ve v pov dn ch
dobÆch v n uveden ch. T m nen dotŁeno prÆvo od n odstoupit z døvodø uveden ch v prÆvn ch
płedpisech.

2. NÆjemce je oprÆvn n vypov d t tuto smlouvu, pokud pronaj matel odm tne uavł t s nÆjemcem
smlouvu o zaji t n rekonstrukce PZ dle Łi. II. odst. 5. tØto smlouvy, nebo pokud bude rekonstrukci
zaji ovat pronaj matel a rekonstrukce nebude provedena do term nu uvedenØho ve v zv dle ¨ l. Ii.
odst. 5. tØto smlouvy. NÆjemce mÆprÆvo tuto smlouvu vypov d t takØv pł padech, kdy:

pronaj matel bude m t povinnost odstranit PZ Łi jeho ŁÆst z nemovitØv ci,

pronaj matel ani płes opakovanou v zvu nespln povinnost dle Łi. SpoleŁnÆa zÆv reŁnÆ
ustanoven odst. 4. tØto smlouvy, nebo

dojde k v znamnØzm n zpøsobu regulace Łinnosti nÆjemce t kaj c se provozu plynÆrensk ch
zał zen , zejmØna ke zm n zpøsobu regulace cen v plynÆrenstv . Za v znamnou zm nu se bude
pova ovat zejmØna situace, kdy by nÆjemci m la setrvÆn m ve smluvn m vztahu vzniknout finanŁn
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œjma, kterou nÆjemce pronaj mateli dolo .

V t chto pł padech je v pov dn lhøta jeden kalendÆłn rok a zaŁnÆb et prv m dnem
kalendÆłn ho m s ce nÆsleduj c ho po m s ci, v n m byla v pov doruŁena pronaj mateli.
NÆjemce je povinen o tØto skuteŁnosti bezodkladn informovat v echny dotŁenØœŁastn ky trhu
s plynem a Energetick regulaŁn œład.

3. a) Nedohodnou-li se strany jinak, je pronaj matel nebo nÆjemce oprÆvn n tuto smlouvu vypov d t
v dy pouze k datu ukonŁen tzv. regulaŁn ho obdob pro Łinnost distribuce plynu, co je ŁasovØ
obdob stanovenØprÆvn m płedpisem nebo Energetick m regulaŁn m œładem.

b) Nebude-li regulaŁn obdob urŁeno, bude se za regulaŁn obdob pova ovat opakuj c se p tiletÆ
doba, a to a do okam iku, kdy bude regulaŁn obdob op tovn urŁeno. Tuto smlouvu bude pak
mo nØvypov d t v dy ke konci p tiletØdoby (dÆle takØjako jinÆdoba ). JinÆdoba poŁne b et
ode dne nÆsleduj c ho po dni, kter m skonŁilo regulaŁn obdob a jinØna n ho nenavazovalo.

c) Pro œŁel tohoto odstavce Ł. 3 zaŁne poŁÆtek v pov dn doby plynout od data doruŁen v pov di
a konŁ uplynut m posledn ho dne regulaŁn ho obdob nebo jinØdoby. V pł pad , e smluvn
strana doruŁ druhØsmluvn stran v pov smlouvy pozd ji ne jeden rok płed koncem
regulaŁn ho obdob nebo jinØdoby, zaŁÆtek v pov dn doby zaŁne plynout od data doruŁen
v pov di a v pov dn doba skonŁ uplynut m posledn ho dne regulaŁn ho obdob nebo jinØdoby,
kterØnÆsleduj po regulaŁn m obdob nebo po uplynut jinØdoby, v nich byla v pov d doruŁena.

d) Pronaj matel se zavazuje v pł pad podÆn v pov di zajistit pro zÆkazn ky płipojenØk pronajatØmu
PZ distribuci plynu tak, aby nebyla płeru ena kontinuita distribuce plynu zÆkazn køm uplynut m
nebo po uplynut v pov dn doby.

V. UjednÆn o płedkupn m prÆvu

1. Rozhodne-li se pronaj matel, e prodÆnebo jin m zpøsobem płevede vlastnictv k pronajatØmu PZ
(RS), zavazuje se jej nab dnout jako prvn mu ke koupi nÆjemci. Tato nab dka mus b t uŁin na
p semn a prokazateln m zpøsobem doruŁena nÆjemci.

2.

-J

Vil

- J
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VI. Registr smluv

1. Tato smlouva včetn jej ch př padn ch dodatků podléháuveřejn n v registru smluv dle zákona
čslo 340/201 5 Sb., o zvlátn ch podm nkách účinnosti n kter ch smluv, uveřej ován t chto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zn n pozd j ch předpisů (dále jen zákon o registru
smluv ).

2. Smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozd ji do 5 dnů od uzavřen smlouvy, uveřejn strana povinná.
Při uveřejn n je strana povinnápovinna postupovat tak, aby nebyla ohro ena doba zahájen pln n
ze smlouvy, pokud si ji smluvn strany sjednaly, př padn vypl vá-li z účelu smlouvy. Pro uveřejn n
opravy plat ustanoven tohoto článku o uveřejn n obdobn .

3. Smluvn strany prohla uj , e tato smlouva neobsahuje obchodn tajemstv , je by nebylo mo né
uveřejnit.

4. Strana povinnázajist , aby při uveřejn n této smlouvy nebyly uveřejn ny informace, kterénelze
uveřejnit podle platn ch právn ch předpisů (osobn údaje zam stnanců PDS, jejich pracovn pozice
a kontakty, telefonickéi emailovéadresy apod.) a dále, aby byly znečiteln ny podpisy osob
zastupuj c ch smluvn strany.

5. Verze smlouvy k uveřejn n a zn n metadat budou před uveřejn n m v registru smluv odsouhlaseny
ob ma smluvn mi stranami.

6. Tato smlouva nab váúčinnosti dnem uveřejn n v registru smluv v souladu s 6 odst. 1 zákona
o registru smluv, ne v ak dř ve, ne je spln n závazek v souladu s ustanoven m odst. 14 či. II této
smlouvy.

VII. Společnáa záv rečnáustanoven

1. Tato smlouva vstoup v platnost dnem podpisu a v účinnost dnem zveřejn n v registru smluv podle
zákona čslo 340/2015 Sb., ne v ak dř ve, ne je spln n závazek v souladu s ustanoven m odst. 14 čI. II
této smlouvy.

2. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanoven mi zákona č. 89/2012 Sb., občansk zákon k, ve zn n
pozd j ch předpisů.

3. Př padnézm ny a dopl ky smlouvy mohou b t učin ny pouze po předchoz dohod smluvn ch stran,
a to formou p semného, chronologicky čslovaného dodatku ke smlouv . Toto ustanoven se
nepou ije pro př pad zm ny nájemného, kterébude m n no postupem podle Č l. III. této smlouvy.

4. Pronaj matelje povinen umo nit nájemci provozovat PZ (RS) na v ech nemovit ch v cech dotčen ch
PZ (RS) a za t m účelem zajistit vstup a vjezd na tyto nemovitév ci v souvislosti s v konem práv
a povinnost nájemce podle této smlouvy, energetického zákona a dal ch právn ch předpisů, zejména
v souvislosti se stavebn mi úpravami, opravami a provozován m PZ.

5. Uzavřen této smlouvy bylo schváleno radou m sta Hlinska podle zákona č. 128/2000 Sb., o obc ch,
ve zn n pozd j ch předpisů, dne 26. 9. 2022, usnesen m pod čslem jednac m Rl\,-2022.

6. Smluvn strany se zavazuj vzájemn informovat o obdr en v zvy k odstran n PZ nebo jeho části
nebo o po adavku na finančn kompenzaci v souvislosti s ulo en m PZ do 1 5 dnů.

7. Pokud nen v této smlouv uvedeno jinak, mápou it pojem stejn v znam, jak mu přisuzuj obecn
závaznépředpisy v plynárenstv , technické normy nebo technickápravidla.

J,
Z

( J
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8. NÆjemce v slovn upozor uje pronaj matele, e jakØkoliv provedenØ, by nepodstatnØzrn ny
v konceptu tØto smlouvy, s v jimkou œdajø, jejich vypln n se płedpoklÆdÆ(napł. œdaje v zÆhlav ),
t mto prohlÆen m nÆjemce automaticky odm tÆ.

9. Smluvn strany si sjednÆvaj , e pokud v døsledku zm n Łi odli nØho v kladu prÆvn ch płedpisø anebo
judikatury soudø bude u n kterØho ustanoven tØto smlouvy shledÆn døvod jeho neplatnosti,
smlouva jako celek zøstÆvÆnadÆle v platnosti.

10. Tato smlouva se vyhotovuje ve tłech stejnopisech s platnost originÆlu, jeden v tisk obdr
pronaj matel, dva v tisky obdr nÆjemce.

11. Łastn ci prohla uj , e si smlouvu płeŁetli a ej rozum . DÆle prohla uj , e tato smlouvaje v celØm
svØm obsahu v razem jejich pravØa svobodnØvøle a e nen uzav rÆna vt sni za nÆpadn
nev hodn ch podm nek. Na døkaz toho płipojuj jejich zÆstupci svØpodpisy.

J,

Z

- J

V Hlinsku dne 2.99 V Ostrav dne 1 O 1O ZOZZ

¨ 27935311, DC: CZ2795311
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