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NAJEMNI §MLoUVA

o nájmu prostoru sloužícího k podnikání

Město Litoměřice
Mírové náměstí 1517, 412 0] Litoměřice
zastoupenó starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem
na základě pověřeník podepisování nájemních smluv
vedoucíodboru §MMBaLH Mgr, Václav Hárting
lČ: 00263958 DlČ: cz002639b8

na straně jedné jako pronajímatel

-a
Milan Bursa
České Kopisty 151, 41? 01 Litoměřice
lC:72655674

na straně druhé jako nájemce

uzavřeli

podle ustanovenÍ§ ?201 a násl. a § 2302 a násl. zákona č. B9l2012 §b., občanskýzákoník,
v platném znění

smlouvu o nájmu prostoru sloužíciho k podnikání

cl, l
Předmět nájmu

1, Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem prostor, které se nachází v areálu
Kasáren Dukelských hrdinú (dále jen KDH) v obci Litoměřice, budova č, 018, na pozemku
parc,č. 4008/18, v katastrálním území Litoméřice.

2, Předmětem nájmu jsou prostory sloužící pgdnikání, které se nacházív přízemí nemovitosti
uvedené v odst. 1, o celkové ploše 1§,17 m'.

čl. lt
Projev vůle

1, §mluvní strany se dohodly, Že pronajímatel přenechává prostory sloužící k podnikání
(sPecifikované v čl. 1) nájemci a nájemce se zavazuje platit nájemné a užívat tyto prostory
sloužící k podnikánív souladu se zákonem a touto smlouvou.

2, Pronajímatel přenechává předmět nájmu ve stavu způsobilém k obvyklému užívání
(účelu).

3, Nájemce prohlašuje, že se seznámíl se stavem předmětu nájmu a že nebude nárokovat
na pronajímaleli úhradu investic, které vložído předmétu nájmu.



cl. lll
účel ná,lmu

1, Nájemce je oprávněn uŽÍvat pronajatý prostor sloužící k podnikání jako sklad drobného
materiálu a nářadÍ. Nájemce se zavazuje využívat pronajaté prostory sloužíci k podnikání
pouze pro tento účel.

2, Nájemce se zavazuje splnit zákonné a technické předpisy potřebné pro předkládaný účel
uŽÍvání na vlastní náklady. Prostor sloužící k podnikání lze využívat pouze pro zákonně a
smluvně přípustné účely,

čl. lv
Nájemné a náklady spojené s užívánim předmětu nájmu

tr. V souladu s ustanovením čl. ll. odst. 1 této smlouvy je nájemce povinen platit nájemnó.

2. VýŠe nájemného se vypočitává z částky stanovené za jeden metr čtvereční pranajímané
plochy násobené celkovou pronajímanou plochou, Nájemné je stanoveno dohodou
smluvních stran a Činí 400,- KČ (slovy: čtyrista korun českýctr) osvobozeno od DpH na jeden
metr čtvereční podlahové plochy a jeden rok.
VýŠe nájemného tedy Čini roČně Částku 6.068,- KČ {slovy: šesttisícšedesátosm korun českých),

3. Nájemné je nájemce povinen platit za každý kalendářní rok od počátku platnosti této
smlouvy vŽdy do 31. prosince roku, za kteqý je nájemné hrazeno, beehotovostní platbou -převodemrrar'ř,etir^lg,iímatele vedený u Komerční banky, a,s., pobočka Litoměřice, číslo:

variabilní symbol 9430000346. Za termín úhrady bude považován
l,t ll1,1lt wušp§irtll plat§y z účtu nájemce ve prospěch účtu pronajímatele,

4, §poleČně s nájemným je nájemce povinen hradit zálohu na srážkovou vodu ve výši
29§,- KČ (slovy: Třista korun českých) roČně.

vÝpočet zálohv na srážkovou vadu:
= í3,66

í3,66 x a,4g46 dtouhodobý srážkavý úhrn = 6,76/m3kgk
6,76 x 43,57 Kó stočné = 294,54 Kč/rak = 29§r Kčlrok

RoČní předpis nájemného vč. zálohových plateb činí ce|kem §.363,- Kč (slovy:
Šesttisíctřisiašedesáttři korun českých),

Smluvtií slrany se dohodly, že v průběhu nájemního vztahu podle této smlouvy je
pronajímatel oprávněn jednostranně upravit výši zálohy při navýšení §eny {zaúrrý)
dodavatelem.

5. V případě skcnčení nájemního vztahu provedou smluvní strany vyúčtování nejpozději
v den skončení tohoto nájemního vztahu. Nájemné nebo jiné finanční plnění je v tomto
případě splatné nejpozději do třiceti dnů ode dne skončení nájmu, u služeb ode dne
předložení vyúčtování.

6, Pronajímatelje oprávnón jednostranně zvýšit nájemné o čá*tku schválenou rozhodnutím
Rady města Liicměřice o plošném zvyšování cen nebytových prostor ve městě.

§kuteČné náklady za ceny služeb vyúčtuje pronajímatel každoročně nájemci nejpozději do
31. května následujícího roku a ve lhůtě 3 měsicú od doručení vyúčtování bude provedeno
vyrovnání případných nedoplatků a přeplatků.



cl. v
Doba nájmu a výpověď

1, Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou od 1.§.2014 do 30.4.201§ smožností
prodlouženívždy o 1 rok.

2,Nájem zaniká:
a) Uplynutím sjednané doby nájrnu
b) Písemnou dohcdou smluvních stran
c) Písemnou výpovědí :

PronajÍmatel je oprávněn nájem na dobu určitou vypovědět z důvodů uvedených v § 2309
obč.zák, s třlměsíční výpovědní dobou.

Pronajímatel je oprávněn nájem na dobu určitou vypovědět bez výpovědní doby ppuze
z důvodů uvedených v § 2291 obč,zák,

Nájemce je oprávňěn nálem na dobu určitou vypovědět z důvodů uvedených v § 2308
obč,zák. s tříměsíční výpovědní dobou.

Nájemce je oprávněn nájem na dobu určilou vypovědět bez výpovědní doby pouze z důvodů
uvedených v § 2287 a § 2266 obč,zák,

3. Každá výpověd'rnusí být učiněna v písemné formě a daručena druhé smluvnístraně.
V případě odepření přijetívýpovědi platí, že výpověď byla doručena 3. dnem po jejím uložení
na poŠtě, DoruČováno bude na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nesdělí*|i smluvní
§trana písemně jinou doručovací adresu.

Skončí-li nájem výpovědí ze strany pronajímatele nemá nájemce právo na náhradu za
výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou získali převzetírn zákaznické základy
vybudované vypovézeným pachtýřem.

čl. vl
Předání předmětu nájmu

'l. Pronajímatel se zavazuje poskytnout předmět nájmu nájemci ve stavu způsobilém k
užívání, Ohledně předání bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude zachycen stav
pronajímané plochy v okamžiku předání, který podepíšíobě smluvnístrany.

2. Nájemci bude při jeho nastěhování předána sada kličů. Klíče potřebné nad tento rámec
budou nájemci opatřeny na základě jeho přání a na jeho náklady. Nájemce odevzdá
pronajímateli po ukončení nájemního vztahu veškeré klíče,

čt. vll
Práva a povinnosti

"l. Nájemce se zavazuje pronajaté prostory sloužící k podnikání řádně udržovat ve stavu
zpŮsobilém užívání a provádět úklid, péči a ostatní údržbu a opravy na vlastní náklady. To
píatí i pro technická zaťizení {především pro elektrickó a sanitární instalace atd.), pokud se
nacházejív nebo na předmětu nájmu a jsou využívány výíučné nájemcem.

2, Veškeré nájemcem požadované nebo pro jeho zamý§lené užívání potřebné stavební a
ostatní úpravy, pťedevšim pokud překračují stav při předání nebo se od něj jinak odchylují,
jdou na náklady nájemce. Tyto a eventuální pozdější stavební změny resp. instalace
vyžadují předchozí písemný souhlas pronajímatele.



3, Nájemce odpovídá za škody, které způsobí na předmětu nájmu on, jeho zaměstnanci,
nebo jím pověřené osoby, dodavatelé, zákazníci a jiné osoby, které k němu mají vztah,

4. Nájemce je povinen předmňt nájmu při ukončení nájemního vztahu předat ukliz*ný a dle
stavu uvedeného v Předávacím protokolu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení při řádném
užívání.

5. Nájemce se zavazuje, že umožní, aby pronajímatel, nebo .iím pověřené osoby, mohli
vstupovat v nezbytném rozsahu do pronajatých prostor, za účelem prohlídky stavu předmětu
nájmu, kdykolív během pracovní doby nájemce. Termín prohlídky pronajímatel oznámí
nájemci v dostatečném předstihu,

6, Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu dále do podnájmu jen se souhlasem
pronajímatele.

7. Nájemce nemá právo provozovat v prostoru sloužícímu podnikání jinou činnost nebo
změnit způsob či podminky jejího výkonu, než tak jak vyplývá z účelu nájmu nebo z jiného
ujednání §tran, anebo z toho, co bylo možné důvodně očekávat při uzavření smlouvy, pokr_rd
by tato změna působila zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nad přiměřenou míru
poŠkozovala pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovitosti (blíže pak ust. § 2304 OZ).

8. V zájmu domovního klidu je nutné vyloučit jakékoliv obtěžování ostatních nájemců a
podnájemců" To platí především pro obtěžování hlukem a zápachem. Nájemce odpovídá za
škody, které vzniknou nedodržováním tohoto závazku. V případě výtky se postará o
okamžitou nápravu.

9. Nájemce je povinen zabezpeňit všechny povinnosti, související se zabezpečením požární
ochrany v předmětu nájmu, dle platných předpisů,

čl. vtll
Další ujednání

1. Nájernce souhíasí s poskytnutím údajů uvedených u jeho osoby vzáhlaví této smlouvy a
dále tímto dává na dobu tryáníjeho nájemního poměru k pťedmětnému prostoru, a poté do
doby uhrazení veškených dluhů nájemce vůči pronajímateli, výslovný souhlas k tomu, aby
pronajímatel osobní údaje nájemce uvedené v této smlouvě použil:

l pro účely vytvoření registru nájemců k ukládání na nosiče inťormací, evidování a
uchovávání na nich, používání k vyhotovení písemných výtisků, nových nájemních
§mluv, evidenčních listů, vyúčtování služeb, a k pozdější likvidaci téchto osobních
údajů,

. v přípádě prodlení nájemce * uhrazením splatného dluhu souvisejícího s nájmem
předrnětného prostoru vůči pronajímateli pro účely vymáhání těchto pohledávek
k ukládání na nosiče informací, evídování a uchovávání na nich, používání
k vyhotoveni písemných výtisků upomínek, žalob,

2. Osobní údaje, je nájemce povinen poskytnout pro účely vyhotoveni nájemní smlouvy a
evídenčního listu, v ostatních případech tuto povinnost nemá, ltlájemce má právo přístupu ke
svým osobním ůdajům.



čl. tx
závěrečná ustanovení

1.Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejiho podpisu. tJčinnosti nabývá smíouva dnem
vzniku nájmu podle čl. lll,

2, Případnó změny či doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a
po jejich podpisu oběma smluvními stranami se stávají nedílnou součástí této smlouvy.

3. §rnluvní strany prohlašují, že si obsah této smlouvy před podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost této smlouvy
potvrzují svým podpisem

4. §mlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichž pc jednom obdrží každá smluvní
strana,

5. 0 nájmu rozhodla Rada Města Litoměřic dne 6.§,2014 pod usnesením č

V Litoměňcích dne :

Pronajímatel :

Mgr. Václav Hárting
vedoucíodboru SMMBaLH

,it ji,liTo LlToníírucp
lvlírovi n{m*stf l§/?

4l2 0l t,itr,rmčřice
l"C jilO2ó3958

D}ř: ťZ0{}2639§8
- l0.

lftťlán Bursa
nájemce


