
Č.Sm1. 2016/0147

NÁJEMNÍ sMLOUvA

1) M stská část Praha 17, se sídlem Žalanského 291/ˇ12b, 163 02 Praha 6 - epy, Zastoupená
Mgr. Jitkou Synkovou - Starostkou, bank. spojení: Ceská spo itelna, a.s., Praha 6, č. účtu:
90212000700399/0800, jako pronajímatel

a

2) Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Se
Sídlem U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4, Zastoupená PROJECT ISA, s.r.O., Markupova

2854/2a, 193 OO Praha 9, IČ; 28465881,_, jako nájemce

uzavírají tuto nájemní smlouvu v souladu s Občanským Zákoníkem:

I.

Pronajímatel má sv enou správu majetku Obce hl. rn. Prahy k pozemk m uvedeným
v p íloze této smlouvy, lokalita Bílá Hora, k.ú. Repy.

II.

Pronajímatel pronajímá nájemci části pozemk uvedený v čl. I. této Smlouvy O vým e
uvedene' v p íloze, která je nedílnou Součástí této smlouvy zd vodu pro akci „ Plynovod Repy -

2.etapa - Sever“.

III.

Doba pronájmu části pozemku čl.II. této smlouvy je stanovena na dObu uvedenou
v p íloze této smlouvy.

IV.

Nájemné za pozemek dle čl.I.SmlOuvy je stanoveno na Základ usnesení RMČ č. 32.42
Ze dne 18.1.2012 a činí celkem 685.364,- Kč (Slovy šeStsetOSmdesátp ttiSíct istašedesát
čty ikorun českých). Úhrada Za nájemné bude provedena jednorázov na účet pronajímatele
M stské části Praha 17, č.ú. 9021-2000700399/0800 pod variabilním symbolem 1210000293
nejpozd ji do 31.7.2016.

V.

Nájemce prohlašuje, že se ádn seznámil se stavem prOnajímanéhO pozemku a v
tomto stavu jej p ebírá.

VI.

Nájemce je povinen užívat p edm t nájmu ádn tak, aby nedocházelo k jeho
poškození a Snižování jeho hodnoty. Náj emce Odpovídá pronajímateli za škody, které Zp sobí
na pronajatých pozemcích On, jeho pracovníci, Osoby s ním Spolupracující, či jiné Osoby, které
budou na pronajatých pozemcích s v domím nájemce. Nájemce je povinen uvést pronajatý
pozemek po uplynutí doby pronájmu dO p vodního stavu, jinak Odpovídá za náklady
vynaložené pronajímatelem na uvedení pozemku dO p vodního.



VII.

Nájemce není oprávn n dát pronajatý pozemek do podnájmu.

VIII.

Nájemce odevzdá pronajímateli pronajaté části pozemk nejpozd ji poslední den

trvání nájmu v ádném stavu. O tomto p evzetí bude sepsán protokol o p evzetí.

Smluvními stranami bylo ujednáno, že pokud nájemce
nep edá pozemky v daném

termínu, zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý den prodlení.

IX.

Veškeré zm ny a doplňky jednotlivých ustanovení této Smlouvy mohou
být provedeny

pouze formou písemného dodatku podepsaného ob ma
účastníky.

Není-li v této smlouv stanoveno jinak, ídí se vztahy mezi účastníky této smlouvy

ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čty ech stejnopisech, z nichž pronajímatel
a nájemce obdrží

po dvou výtiscích.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že byla uzav ena podle jejich
skutečné a svobodné

v le. Smlouvu p ečetli, S jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

VPraze dne ' l. 07'“ 2015 VPraze dne Oz Š 2076

Pronajímatel:
Nájemce:

starostka
PROJECT ISA, s.r.o.

M stská část Praha 1

DoLOžKA

Na základ dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb.. o hl. m st Praze v platném Zn ní a

v Souladu s usnesením RMČ č. 000167/2016 ze dne 11.4.2016 se osv dčuje právní úkon
spočívající

v uzav ení „Nájemní smlouv “ mezi M stskou částí Praha“ a Project ISA, s.r.o.

a potvrzuje se spln ní podmínek daných výše
uvedeným ustanovením.

l l VU7- .7.015
V Praze dne ..........................



Výše nájmu -` rekonstrukce VTL - Bílá Hora (zahrádky Opuková)
parc.č. od do poč.dní m2
1504/1 5.5. 24.5. 81 370
1504/1 2.5. 4.5. 3 25
1504/1 28.5. 24.7. 58

`
345

921/1 5.5. 27.5. 23 1490 V
921/1 2.5. 11.5. 10 75 -
921/1 28.5. 3.6. sV 23
921/1 4.6. 11.7. 38 71
1392/1 2.5. 11.7. 71 23
921/3 5.5. 27.5. 23 8
1034/1 19.5. 3.6. 16 334
1034/1 12.5. 18.5. 7 58
1034/1 2.5. 11.5. 10 ^ 66
1034/1 3.6. 11.7. 39 66
1029/31 19.5. 17.6. 30 605
1029/1 2.5. 18.5. 17 30
1029/1 18.6. 11.7. 27 30
1392/4 19.5. 17.6. 30 35
1392/4 20.6. 11.7. 22 210

Staveništní vjezd (Žalanského p es louku ke Slánské)

1241/

7,12,13,14,

17 a 19 2.5. 6.5. 1100`
1241/

7,12,13,14,

17 a 19 20.6. 24.7.

vjezdyjen

minimáln 1100


