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SMLOUVA

o podnájmu nebytových prostor ë,.0112018

uzavřená podle zákona č.892012 Sb., občanský zákoník v platném znění

PoNTls Šumperk o.p.s.
Se sídlem:
lČ:
Zastoupená:

Generála Svobody 2800/68, 787 01Šumperk
25843907
Mgr. Miroslavem Adámkem, ředitelem spolecnosti
(dále jen pronajímatel)

a

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organlzace olomouckého kĘe
Se sídlem: Gen. Svobody 2800/68,787 01 Šumperk
lC: 70937729
Zastoupený: MojmíremJanků,předsedou

(dále jen podnájemce)

l. Předmět podnájmu

Město Šumperk je výlučným vlastníkem budovy č.p. 2800 na st.p.c'1785, zapsané v katastru

nemovitostí u Katastrálního úřadu pro olomoucký kraj, katastrální pracoviště Šumperk na LV
ć.3478 pro obec Šumperk, k.ú. Šumperk.

Město Šumperk nájemní smlouvou č. NNP/00o5l2o11 ze dne 31' 8.2011 pronajalo výše
uvedenou budovu společnosti PoNTlS Šumperk o.p.s. na dobu neurčitou a povolilo uzavřít
podnájemní smlouvu se Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, KĘské organizace
olomouckého kraje.

PoNTlS Šumperk o.p.s. jako pronajímatel pronajímá podnájemci následující nebytové
prostory:

- Kancelář o výměře 19,44 m2
- Kancelář o výměře 17,19 m2
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I Nebytové prostory bude podnájemce VyuŽíVat k poskytovánĺ sociálnĺch sluŽeb'

zázemi organizace.
Podnájemce prohlašu je, Że se plně seznámil se stavem předmětu podnájmu před

podpisem této smlouvy a pronlašuje, Že nemovitost je vhodná pro sjednaný účel

podnájmu a tento přebirá Ve stavu' v jakém stojí a leŽí ke dni uzavřenĺ této smlouvy'

lll. Nájemné a úhrada za sluŽby spojené s podnájmem

Nájemné je stanoveno dohodou obou smluvnĺch stran a ciní 6 o84'_Kě/rok/celek'

Nájemnéjedle$56odst.3zákonać,.235t2oo4Sb.,odanizpřidanéhodnoty
v piatném znění osvobozeno od DPH'

Nájemné je podnájemce povinen hradit v měsíčnĺch splátkách ve výši 507'_Kč' a to

vŽdynejpozdějido15.dneběžnéhoměsíce'Nájemnébudehrazeno
bezhotovostnĺm převodem na úcet pronajímatele 107_1192370237/0100 pod

Variabilnĺm symbolem '|2018. Za den plaioy ss rozumĺ den' kdy je platby připsána na

účet pronajĺmatele nebo kdy je hotovost Vyplacena pronajímateli ať jiŽ podnájemcem

nebo pověřenou osobou'

Takto sjednané nájemné je platné pro rok 2018' Pronajímatel můŽe sjednané

nájemné kaŽdorocná navýšit o koeficient mĺry inflace, kteý bude vyhlášen státními

orgány České republiky á to nejdříve pocĺna;e měsícem následujícím po měsĺci' Ve

kterém by| koeficient míry inflace oznámen' Pronajĺmatel je povinen upozornit

podnájemce pĺsemně na novou výši nájemného'

V ."né nájemného jsou promítnuty i sluŽby'

ll. Úeel podnájmu

lV. Prodlení podnájemce

V. Doba podnájmu

Tato smlouva se uzavirâ na dobu neurčitou'

Nájemnĺ vztah dle této smlouvy skoncĺ'

- pĺsemnou dohodou obou smluvních stran

-písemnouvýpovědí,danoujednouzesmluvnĺchstran'Výpovědnílhůtacinĺ3
měsĺce a zacínâ běŽet prvním dnem následujícího kalendářnĺho měsĺce po

obdrŽenĺ pĺsemné výpovědi'
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1' Je-li podnájemce v prodlenĺ s placením nájemného ve lhůtách splatnosti podle této

smlouvy, je povinen zaplatit pronajĺmateli úrok zprodlenĺ ve výši o'o5% zdluŻné

částky zakaŻdý den prodlenĺ'

2. Je-li podnájemce v prodlenĺ s placenĺm nájemného ve lhůtách splatnosti dle této

' smlouvy uĺ"" n"z o ł měsĺc, můŽe pronajímatel tuto smlouvu vypovědět' Výpovědnĺ

doba se pro tento přĺpad sjednává na 1 měsíc'

2'!.
Jĺ#*&

a

ß â
ý şľ^?*F,ľ.HYâ



PoNŢlS
Śumperk o.p.s.

o00a
spoJUJEMË GENĚRACE PoNTls šumperk o.p.s., Gen. Svobody 28oo/68,787 01 šumperk, lČ:25843907, www.pontĺs.cz

3. Výpovědní lhůta se stanovuje na 3 měsíce

VI. Práva a povinnosti podnájemce

1. Podnájemce je oprávněn užívat předmět nájmu v rozsahu a k účelu sjednanému touto

smlouvou.
2. Podnájemce je povinen:

- umožnit pronajímateli přístup do pronajaté nemovitosti za úcelem kontroly, zda
podnájemce tuto užívâ ŕâdným způsobem;

- provádět běŽnou údrŽbu, malovánía úklid předmětu nájmu;
- hradit ze svého náklady spojené s drobnými opravami aż do výše 20 000 Kč za

jeden případ opravy, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak; běžnou údrŽbu
provádí podnájemce na svůj náklad bez omezenĺ;

- zajistit si na vlastnĺ náklady řádné nakládání s Živnostenským odpadem
v souladu s platnými předpisy o odpadech a životním prostředí;

- dodrŽovat vŠechny platné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdravi, o požární
ochraně a další předpisy související s provozovanou činností a uŽíváním
předmětu nájmu. NenĹli v této smlouvě dohodnuto jinak, je podnájemce povinen:

i. zajistit na svůj náklad vybavení pronajatých prostor dostatečným
mnoŽstvím vhodných ručnĺch hasicích přĺstrojů nebo jiných hasicích
zařízení (prostředků) včetně jejich údrŽby, revizí, oprav, případně výměn;

ii. zajistit předepsané kontroly, zkoušky a revize ostatních technických
zařízení, která používá ke své činnosti včetně odstranění závad

- podnájemce je povinen uŽívat předmět nájmu řádně a pečovat o něj tak, aby
nevznikla škoda; po skončení nájmu předá předmět nájmu ve stavu způsobilém
dalšímu uŽívâní, s přihlédnutím k běŽnému opotřebení; případnou škodu nad
rámec běŽného opotřebení hradíze svého podnájemce;

- podnájemce je povinen neprodleně hlásit pronajímateli potřebu oprav předmětu
nájmu, jejichŽ předpokládaná výše přesáhne 20 000 Kč, jinak je povinen uhradit
Škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne;

_ podnájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele
provádět jakékoliv stavebně technické úpravy či zásahy do pronajatého prostoru,

ledaŽe by byl ohroŽen Život či zdraví osob nebo bezprostředně hrozila škoda na
majetku i '

třetím osobám v souvislosti s činností nebo vztahem blíŽe určeným nájemní
smlouvou; fotokopii pojistné smlouvy dorucí podnájemce pronajímateli do 60 dnů

od podpisu této nájemnísmlouvy;
- pronajímatel neručíza věci vnesené do nebytového prostoru podnájemcem;

Oc

ß
o

Ćfu

OrÝ((
Ą

ttî'
\*-ł á

r^/ SPOLEHLIVA
vanarNa Pm''aaú orcÄš|!$



\

n PONTIS
Šumpeĺk o.p,s.

aoao
sPoJUJEMEGENERAcE PoNTlSšumperko'p.s.,Gen.Svobody2800168,78701 šumperţlč:25843907,www;pontis;cz

Vll. Závěreěná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou qýslovně uvedeny V této

smlouvě se řídí příslušným ustanovením zákona ć,.8gl2012 Sb., oběanský

zákoník v platném znění'
2' ÚčastnÍci této smlouvy po jejím přečtení shodně prohlašují, Že tato smlouva

byla sepsána podle jejich pravé a śvobodné vůle, určitě,vâżnë a srozumitelně

a że nebyla ujednána v tísni nebo za nápadně neqýhodných podmĺnek. Na

důkaz souhlasu s jejich obsahem připojují níže své vlastnoruční podpisy'

3' Smlouva má 4 strany a je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z niohŽ každël

strana obdrŽí jedno Vyhotovení.

4. Smlouva je platná v den podpisu oběma smluvními stranami' Smlouva je

účinná od 1. ěervna2018.

V Šumperku dne 28.lűnora2018


