
'

H o s p o d á ř s k á  s m l o u v a

o pronájmu nebytových prostor československých státních drah 
uzavřená mezi

československými státními drahami - Pražskou oblastí, nastoupenou 
náčelníkem železniční stanice JSraha Smíchov, panem Zdeňkem Dankem 
(dále jen ČSD)

a

paní Ing. Alenou Richterovou, nar. bytem Drahelčice 111,252 19 Praha - západ, rodné číslo ■  registrace čís. SP/
R-4P57/91-Voj ze dne ¿6#3*91, IČO 16871987» obch. název Prodejna 
"Dominika” (dálo jen uživatel).

1.
ČSD přenechávají do pronájmu uživateli nebytové prostory v odjez
dová haie nádražní budovy, a to prodejní Stánek se šatnou o celkové 
výměře áJ3,5 / n a  dobu .......... Uživatel bude pronajoté prostory 
užívat pro prodej novin, tiskovin, časopisů, knih, a drobného zboží.

XI.
Uživatel zaplatí za pronájem nebytových prostor sjgdnanoj^&mluvní
cenu Kčs za 1 vf a rok, tj. celkem za D3,5 m
ne. rúto ;ku zaplatíuživatelvečtvit-^¿nic > Kčs
M M  I Iri aha 1,
n-.;.• 5, vždy přecení ¿o iO.one prvního mesíoe č t v r t l e t í .
ČUD si vyhrazuje právo požadovat změnu sjednané oeny v případě, že 
by došlo ke změně cenového předpisu, resp. k podstatnější změně 
sroluvních cen za užívání nebytových prostor. Pokud uživatel na změnu 
oeny v tomto případe nepřistoupí, jsou ČSD oprávněny tuto smlouvu 
vypovědět v tříměsíční výpovědní lhůtě. Toto právo výpovědi ve stej
né lhůtě mají ČSD i v případě, že uživatel nebude řádrě hradit oanu 
za užívání.
Úhrada za elektrickou energii je stanovena dle podružného drážního 
elektroměru.

III.

Uživatel je povinen:
- pronajaté proetory užívat k dohodnutému účelu. Změnu v užívání 

může uživatel uskutečnit pouze dojde-li k uzavření dodatku k té
to emlouvě o změně účelu užívání,

- udržovat pronajaté prostory v řádném et^vu, čistotě a pořádku. 
Odstraňovat na svůj náklad závady, které se na pronajatých plochách 
vyskytnou, zejména ty, na které bude uživatel upozorněn ČSD.



- provádět na svůj náklad drobné opravy a údržbu, např. malování,
- jakékoliv stavební úpravy užívaných prostor může uživatel pro

vést pouze s předchozím písemným souhlasem CSD,
- umožnit pracovníkům USD vstup do pronajatých prostor ke kontrole 

stavu majetku (prostor),
- po uplynutí sjednané doby (nebo výpovědní lhůty) uvést užívané 

prostory do původního stavu na svůj náklad a uhradit CSD škody, 
které na majetku užíváním vznikly,

- vyklizené prostory předat USD nej později poslední den sjednané
doby (nebo výpovědní lhůty). Při nedodrženi tohoto terminu zapla
tí uživatel CSD penále ve vý^i Kčs ■  ■  sa každý den prodlení.

IV,

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností odfl^^^H 
s tím, že každá smluvní strana je oprávněna podat výpověú této 
smlouvy a to písemně v tříměsíční výpovědní lhůtě, která započne 
běžet od prvého dne měsíce následujíoího po dorufiení výpovědi druhé 
straně.

V Praze dne 3*4,1991


