
ClS O Sm OUVyZ 17

Učastnícl

1. Městská část Praha 17
se sidıeın Žaınnskćhø čp. 291/12h, Praha 17 - epy, PSČ 16302, IČ: 00231223
bank. Spojení: ČSOB Praha l, č.účtu: 400 890 903/0300
Zastoupená na Základě P íkazní Smlouvy č. 2013/0313 Ze dne 3. prosince 2013
OPTIMIS, spol. s r.0.,
se sídlem Bendova čp. 1121/5, 163 00 Praha 17 - epy, IČ: 63982412
zastoupená jednatelem panem Pavlem Maxou (dále jen „Správce“)

dále jen „pronajímatel”

7~.

a

Paní: Martina K í ž o v á, IČ: 66486653
a

Pan: Josef K i ž, IČ: 49671057
Oba bytem: K Havlínu 729, 156 00 Praha 5

dále jen „nájemce”

uzavírají dnešního dne podle § 2302 an. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, tuto

smlouvu o nájmu prostoru Sloužícího k podnikání

Čı. I.
P edmět smlouvy

Hlavní město Praha je výlučným vlastníkem prostoru č. 314 v domě č.p. 1223, v Praze 6 - epích. Tento
prostor byl Statutem hlavního města Prahy svě en Městské části Praha l7, která je oprávněna nakládat
S ním Způsobem uvedeným v této Smlouvě.

P edmětem smlouvy je nájem prostoru sloužícího kpodnikání Specifikovaného vbodu 1 (dále jen
„prostor“ a S ním spojené poskytování služeb.

O p edání a p evzetí prostoru se Sepíše p edávací protokol. Obsahem p edávajícího protokolu je
i jmenovitý seznam movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele, pokud se nacházejí v p edmětu nájmu na
základě této nájemní smlouvy.

P i skončení nájmu bytu se nájemce zavazuje prostor p edat ve Stavu, v jakém jej p evzal, S p ihlédnutím
kobvyklému opot ebení, p ípadně Sodbomě provedenými, a tam, kde to vyžaduje Stavební Zákon,
izkolaudovanými úpravami. k nimž měl prokazatelný souhlas vlastníka bytu. Drobné opravy a náklady
Spojené S běžnou údržbou prostoru, jejichž pot eba vznikla do doby skončení nájmu, Zajistí nájemce
nejpozději k termínu p edání prostoru. Pokud tak nájemce neučiní, Zajistí pot ebné opravy a běžnou údržbu
pronajímatelem Správce na náklad nájemce. Nájemce Se vzdává nároků nároku na úhradu za p ípadné
zhodnocení nemovitosti po Skončení nájmu.



Čı. II.
Specifikace p edmětu nájmu a účel nájmu

1. Pronajímatel v domě uvedeném v čl. I. této smlouvy p enechává nájemci k užívání dále uvedený prostor.

2. Specifikace prostoru:

druh: provozovna

podlaží: 1. nadzemní

počet místností: 3

celková výměra: 20,90 m2

3. Prostor Se pronajímá za účelem: prodejna dárkových p edmětů a květin

4. Prostorje kolaudován jako: provozovna nepotraviná ského charakteru-prodejna dárkového a baleného

potraviná ského zboží. Datum kolaudace: 21 .1.201 1 .

Čı. III.
Doba nájmu

Smlouva o nájmu Se uzavírá na dobu neurčitou, počínaje dnem 15.7.2017.

Čı. IV.
Nájemné a úhrada za služby poskytovaná s nájmem, podmínky splatnosti

l. Nájemné Se sjednává ve výši: 2.704,-Kč /mZ/rok
Nájemné
ročně 56.513,60,- Kč
měsíčně 4.709,- Kč

2. Úhrada za Služby Se Sjednává měsíčně Zálohově takto:
Poskytované služby
Záloha za vodné, stočné 700,-Kč
Záloha Za teplou vodu 400,-Kč
záloha za teplo 200,-Kč
Záloha za odvoz a likvidaci Směsného odpadu 348,-Kč
záloha Za ostatní Služby 131,-Kč ( hasící p ístroje +hydranty)
Celkem za poskytovaná plnění 1.779,-Kč.

3. Celková měsíční úhrada Za nájem a Služby činí:
Nájem 4.709,-Kč
Služby 1.779,-Kč
Celkem měsíčně 6.488,-Kč

4. Nájemce Si bude Sám Zajiš ovat následující dodávky nebo Služby:

- zajištění dodávky elektrické energie prost ednictvím osazeného vlastního elektroměru

L/ı Pronajímatel bude Zajiš ovat prost ednictvím Správce objektu Servis a opravy hasicích p ístrojů, hydrantů,
náklady S tím Spojené budou p eúčtovány jednou ročně nájemci v rámci ročního zúčtování Služeb.



10.

ll.

Pronajímatel bude zajiš ovat odvoz a likvidaci Směsného odpadu, náklady S tím Spojené budou p eúčtovány
nájemci formou Záloh.

Pronajímatel bude nájemci zajiš ovat na vlastní náklady čištění výkladů od grafity.

Úhrada měsíčního nájemného a Služeb dle bodu 3. tohoto článku Smlouvy je Splatná nejpozději poslední
den p íslušného měsíce a to na účet pronajímatele vedený u CSOB Praha l,
č. účtu: 400 890 903/0300 pod variabilním Symbolem: 1223314001.

P i prodlení nájemce S placením úhrad za nájem a Za poskytované Služby je nájemce povinen uhradit

pronajímateli úroky Z prodlení. Výši úroku Z prodlení Stanoví právní p edpis.

Výši Záloh Za Služby dle bodu 3. tohoto článku může pronajímatel upravit podle Skutečných nákladů
a cenových vlivů, což bude ešeno Změnou výpočtového listu, který Se Stane novou p ílohou této Smlouvy.
Pronajímatel jedenkrát ročně provede vyúčtování Zálohových plateb Služeb. P eplatky a nedoplatky
vyplývající ze zúčtování úhrad Za Služby jsou splatné podle p íslušných p edpisů. Námitky k vyúčtování
musí nájemce uplatnit písemně pronajímateli ve Stanovené lhůtě.

Účastníci této Smlouvy Se dohodly, že pronajímatel může výši nájemného počínaje Od l. července roku
následujícího po podpisu této nájemní Smlouvy každoročně upravovat o částku až do výše odpovídající
roční mí e inflace oficiálně vykázané CSU Za p edešlý kalendá ní rok.

Čı. V.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Nájemce je povinen:
a) protokolárně p evzít prostor ke dni zahájení nájmu podle této Smlouvy, nejpozději však do 30 dnů

ode dne podpisu této smlouvy,
b) udržovat p evzatý prostor ve Stavu Způsobilém k užívání po celou dobu platnosti této Smlouvy a provádět

vlastním nákladem jejich běžnou údržbu. Nájemce Zároveň potvrzuje p evzetí tohoto prostoru
bez jakýchkoliv nároků vůči pronajímateli a bere na vědomí Shora uvedený (čl. II. odst. 4) kolaudační
účel. V p ípadě, že nájemní Smlouvaje uzav ena S tím, že nájemce bude prostor užívat Za jiným účelem,
než který je dán kolaudací, je povinen Zajistit v Souladu Se Stavebním zákonem a ostatními právními
p edpisy jeho rekolaudaci nebo Změnu užívání a to do 60 dnů po podpisu nájemní Smlouvy,

c) užívat prostor v souladu S touto Smlouvou a k účelu stanoveného v čl. Il. Odst. 3 této Smlouvy,
d) dodržovat bezpečnostní a protipožární p edpisy v objektu,
e) dodržovat provozní dobu v rozsahu nejvýše od 6.00 hodin do 20.00 hodin,
t) umožnit pronajímateli v nezbytně nutném rozsahu vstup do jím užívaných prostor, zejména Za účelem

Zjištění Stavu a užívání v souladu s touto Smlouvou, pro p ístup k vnit ním instalacím za účelem revize
hasicích p ístrojů a hydrantů, odečtu a instalace mě ící techniky (vodoměrů a lRTN) a to Zpravidla -

mimo p ípadů nutné pot eby vstupu Zejména p i havarijních Situacích - po p edchozím oznámení pot eby
vstupu písemně nebo ústně alespoň jeden den p edem,

g) zamezit nežádoucí manipulaci s rozvody STA,
h) Zamezit odstranění či poškození pásky Se značením Sloužícím osobám S omezenou Schopností orientace

z prosklených ploch (Stěn a dve í) prostoru,
i) Stavební a Stavebnětechnické úpravy provádět jen po p edchozím písemném Souhlasu pronajímatele a to

na základě písemné žádosti včetně Specifikace těchto úprav. Tuto žádost podá prost ednictvím
správcovské firmy pronajímateli,

j) zajiš ovat na svoje náklady drobné opravy a běžnou údržbu pronajatého prostoru,
k) oznámit pronajímateli prost ednictvím Správcovské firmy bez Zbytečného odkladu všechny Závady, které

podstatně brání ádnému užívání pronajatého prostoru,
l) nahradit škodu, kterou p ímo nebo v souvislosti S užíváním prostoru Způsobil pronajímateli nebo t etím

osobám,



m) oznamovat pronajímateli bez zbytečného odkladu všechny Změny Svého zápisu v obchodním rejst íku

nebo Změnu živnostenského oprávnění či v jiném ve ejném Seznamu,

n) ukládat směsný odpad do společného kontejneru umístěného na stanovišti kontejnerů pro dům čp. 1223.

. Nájemce není Oprávněn p enechat p edmět nájmu ani jeho část do podnájmu t etí osobě bez p edchozího
písemného Souhlasu pronajímatele.

. Nájemce je oprávněn umístit na domě, v němž Se nachází pronajatý prostor, označení Svojí provozovny
areklamu, avšak pouze v souladu S pravidly, která budou určena architektem, a po Odsouhlasení místa

a vzhledu reklamy pronajímatelem (resp. správcem domu).

. Nájemce Souhlasí S tím, že pokud nevyklidí prostor ani do patnácti kalendá ních dnů po Skončení nájmu, je
pronajímatel oprávněn vyklidìt tento prostor na náklady nájemce, veškeré movitosti nájemce, které Se

nacházejí v p edmětu nájmu, uložit do náhradních Skladových prostor a vyúčtovat nájemci náklady S tím

spojené, tj. Zejména dopravné a skladné.

. Pronajímatel je povinen:
a) odevzdat nájemci prostor sloužící k podnikání ke dni Zahájení nájmu podle této smlouvy,

b) Zabezpečovat ádně Služby, jejichž poskytování je s užíváním prostoru spojeno a je Zakotveno v této

Smlouvě.

. Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv jiné škody, Zejména ne Za škody na vnesených věcech, a na Ostatních
Za izeních daného prostoru a není povinen uzavírat v tomto Smyslu žádné pojistné Smlouvy. ádné pojištění
odpovědnosti nájemce Za Způsobené škody a Za škody najeho věcech umístěných v p edmětu nájmu je věcí
nájemce.

Čı. vI.
Skončení nájmu

. Pro skončení nájmu platí p íslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve Znění pozdějších
p edpisů, zejména pak, že pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu písemně bez udání
důvodu a výpovědní lhůtu pro takový p ípad si sjednávají v délce dvanácti měsíců, počítanou od l. dne
měsíce následujícího po dní doručení výpovědi druhé straně.

. Dále se smluvní strany dohodly, že pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu ve

Zkrácené výpovědní lhůtě čtrnácti kalendá ních dnů počítané od doručení písemné výpovědi Sudáním
důvodu, poruší-li jedna ze smluvních stran Své povinnosti vyplývající z této smlouvy zvláš hrubým

způsobem. Za tyto p ípady Se považuje zejména když:
a) nájemce neuhradí včas a v plné výši nájemné a úhradu Za Služby, p íp. vyúčtování zálohových plateb

dle čl. IV smlouvy,
b) nájemce poruší své povinnosti stanovené v čl. V odst. l písm. a), b), c) a Odst. 2 Smlouvy,
c) nájemce neskončí stavební úpravy ve lhůtě stanovené v čl. VII odst. 2 smlouvy,
d) nájemci bylo odebráno živnostenské oprávnění k provozování činnosti vyplývající Z této Smlouvy nebo

Sídlo či místo podnikání nájemce bylo p esunuto za hranice České republiky,
e) na nájemce byl prohlášen konkurs,
Í) nájemce nesplnil Svou povinnost vyplývající Ze zákona nebo ztéto smlouvy ani po mamé písemné

výzvě Zaslané pronajímatelem,
g) pronajímatel poruší Své povinnosti stanovené v čl. V odst. 5 písm. a), b) Smlouvy.

Pronajímatel prost ednictvím správcovské firmy po Skončení nájmu p evezme prostor a sepíše s nájemcem
p edávací protokol.



. Nájemce Se vzdává nároků nároku na úhradu Za p ípadné Zhodnocení nemovitosti.

Čı. VII.
Zvláštní ujednání

Stavebními úpravami nesmí nájemce obtězovat ostatní uzivatele v domě nadmemým hlukem, prachem,výpary a musí dodržovat noční klid a p íslušné právní p edpisy. Pokud nájemce neskončí stavební úpravy do60 dnů od podepsání této Smlouvy, je pronajímatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v Souladu S čl. VI odst.2 Smlouvy, pokud Se Smluvní Strany nedohodnoujinak

Pokud to vyžaduje Způsob užívání pronajatého prostoru nájemcem, je jeho povinností dále Zajistit SouhlasMěHS pro Prahu 17 a HZS, včetně p ípadné rekolaudace Z odboru výstavby U adu Městské části Praha 17.
Nájemce není oprávněn umís ovat reklamy a vývěSní štíty bez písemného Souhlasu pronajímatele ap ípadného posouzení Odboru životního prost edí a dopravy U adu Městské části Praha 17.

. Ve všech věcech týkajících Se práv a povinností pronajímatele je nájemce povinen Se obracet na Správcedomu uvedeného v Záhlaví této Smlouvy.

Pronajímatel a nájemce Se dohodli na Smluvní pokutě, a to v p ípadě porušení čl. V odst. 1 píSm. b), c) vevýši 5.000,- Kč a ve výši 1.000,-Kč za každý den nep edání prostoru po Skončení nájmu. Touto smluvnípokutou není dotčeno právo na náhradu škody, které by vzniklo v p íčinné Souvislosti S touto Smlouvou.
Nájemce je povinen oznámit nejpozději do patnácti kalendá ních dnů pronajímateli, resp. Správci domu,veškeré Změny důležitých skutečností (Zejména změnu bydliště nebo Sídla, bankovního účtu, Statutámíchorgánů, p edmětu podnikání, ztrátu živnostenského oprávnění, prohlášení konkursu apod), ktere' mohouovlivnit úkony Smě ující e změně práv a povinností Stran této Smlouvy. Nájemce Se nemůže dovolávatneplatnosti úkonu pronajímatele v p ípadě porušení této oznamovací povinnosti.

8. Veškeré Zásilky bude pronajímatel doručovat na adresu nájemce uvedenou v Záhlaví této Smlouvy, neuvedl-

10.

øli nájemce odlišnou adresu pro doručování písemnosti.

Smluvní Strany výslovně Souhlasí S tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci Smluv (CES)vedené hl. m. Prahou, která je ve ejně p ístupná a která obsahuje údaje o Smluvních Stranách, p edmětuSmlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.

dalších podmínek.



ľx)

ČI. VIII.
Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě Stanoveno jinak. ídí se vztahy mezi Smluvními stranami výslovně neupravené
touto Smlouvou Zákonem č. 89/2012 Sb.. občanským zákoníkem. jakož i ostatními souvisejícími právními

p edpisy.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými Zástupci
Smluvních stran.

3. Tato Smlouva je sepsána ve t ech vyhotoveních. Správce, nájemce a pronajı'matel obdrží po jednom
vyhotovení.

4. Svým níže uvedeným vlastnoručnim podpisem nájemce stvrzuje, že se seznámil se stavem pronajatého

prostoru, a prohlašuje, že prostorje Způsobily' a vhodný pro plnění účelu. pro které byl pronajat podle této
smlouvy.

5. P ílohou této smlouvy je:
č. l. Půdorys prostoru
č. 2. Výpočtovy' list

6. Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb.. O hlavním městě Praze. ve Znění pozdějších p edpisů.
se konstatuje` že uzav ení této smlouvy Schválila Rada městské části Praha 17 na svém 71. zasedání dne

7.6.2017, usnesením č.278/2017.

7. Podle ustanovení § 43 Odst. l zákona č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze. ve Znění pozdějších p edpisů,
se konstatuje. že záměr uzav ít tuto smlouvu byl zve ejněn na ú ední desce Městské části Praha 17 dne
2.5.2017 a z ú ední desky sejmut dne 31.5.2017: v téže době byl rovněž zve ejněn způsobem umožňujícím
dálkový p ístup na internetové stránce městské části.

V Praze dne 12.7.2017 V Praze dne 12.7.2017

Vypracovala: T Maxová

spo . po pıs najemcu
PavelMax JosefK íž a MartinaK ížová

jednatel

DoLOŽKA
Potvrıujeme ve smyslu § 43 ı. č. [JI/2000 Sb. v plıtııéııı ıııłıl.
h byly ıplııčny podmínky pro platnost právního úkoıııı

ł (jl/M:
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