
číslo Smlouvy: 8120/2017

Učastníci

l. Městská část Praha 17
Se Sidıønı žaıanskćhø čp. 291/12h, Praha 17 - ĭepy, PSČ 16302, IČ: 00231223
bank. Spojení: ČSOB Praha l, č.účtu: 400 890 903/0300
Zastoupená na Základě PĮíkazní Smlouvy č. 2013/0313 Ze dne 3. prosince 2013

OPTIMIS, spol. s r.o.,

se sídlem Bendova čp. 1121/5, 163 00 Praha 17 - ĭepy, IČ: 63982412
Zastoupená jednatelem panem Pavlem Maxou (dále jen „Správce“)

dále jen „pronajímatel” ø
a

2. Firma: Daniel S n c h á n e k, IČ=76634370
sídlo: Galandova 1240, 163 00 Praha 6 - ĭepy

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.
PĮedmět smlouvy

Hlavní město Praha je výlučným vlastníkem prostoru č. 301 v domě č.p. 1118, v Praze 6 - ĭepích. Tento
prostor byl Statutem hlavního města Prahy svěĮen Městské částí Praha 17, která je oprávněna nakládat
S ním Způsobem uvedeným v této Smlouvě.

PĮedmětem Smlouvy je nájem prostoru Sloužícího kpodnikání Specifikovaného vbodu 1 (dále jen

„prostor“ a S ním Spojené poskytování Služeb.

O pĮedání a pĮevzetí prostoru Se sepíše pĮedávací protokol. Obsahem pĮedávajícího protokolu je

i jmenovitý Seznam movitých věcí ve vlastnictví pronajímatele, pokud Se nacházejí v pĮedmětu nájmu na
základě této nájemní Smlouvy.

PĮi Skončení nájmu bytu Se nájemce Zavazuje prostor pĮedat ve Stavu, v jakém jej pĮevzal, s pĮihlédnutím
kobvyklému opotĮebení, pĮípadně Sodbomě provedenýmí, a tam, kde to vyžaduje Stavební Zákon,

izkolaudovanými úpravami, k nimž měl prokazatelný souhlas vlastníka bytu. Drobne' opravy a náklady

Spojené s běžnou údržbou prostoru, jejichž potĮeba vznikla do doby skončení nájmu, Zajistí nájemce
nejpozději k termínu pĮedání prostoru. Pokud tak nájemce neučiní, Zajistí potĮebné opravy a běžnou údržbu
pronajímatelem Správce na náklad nájemce. Nájemce Se dává nároků nároku na úhradu Za pĮípadné
Zhodnocení nemovitosti po Skončení nájmu.



ČI. H.
Specifikace pĮedmětu nájmu a účel nájmu

l. Pronajímatel v domě uvedeném v čl. I. této Smlouvy pĮenechává nájemci k užívání dále uvedený prostor.

2. Specifikace prostoru:
druh: Sklad

podlaží: Suterén

počet místností: l
celková výměra: 1 1,50 m2

3. Prostor Se pronajímá Za účelem: Sklad materiálu pro podlaháĮskou činnost. V prostorách Skladu nesmí být
Skladován hoĮlavý materiál a materiál uvolĨující škodlivé a hoĮlavé výpary. Ke Skladování podobného
materiálu je nájemce povinen Zajistit si vyjádĮení Hasičského Záchranného Sboru.

4. Prostor je kolaudován jako: Sklad

Čı. III.
Doba nájmu

Smlouva So nájmu se uzavírá na dobu neurčitou. Nájem prostoru vzniká dnem 20.10.2017.

ČI. IV.
Nájemné a úhrada Za služby poskytovaná s nájmem, podmínky splatnosti

l. Nájemné Se sjednává ve výši: 870,-Kč /mz/rok
Nájemné
ročně 10.005,-Kč
měsíčně 834; Kč

2. Úhrada Za služby Se Sjednává měsíčně Zálohově takto:
Poskytované služby
Záloha Za výtah 31,-Kč
Záloha za teplo 200,-Kč
Záloha za úklid 42,-Kč
Záloha Za Spol. elektĮinu 39,-Kč

Celkem za poskytovaná plnění 312,-Kč

3. Celková měsíční úhrada za nájem a služby činí: .
Nájem 834,-Kč
Služby 312,-Kč
Celkem měsíčně 1.146,-Kč

4. Nájemce Si bude Sám Zajišťovat následující dodávky nebo Služby:

- zajištění dodávky elektrické energie prostĮednictvím osazeného vlastního elektroměru
- odvoz odpadu



5. Pronajímatel bude nájemci zajišťovat na vlastní náklady čištění výkladů Od grafity.

6. Úhrada měsíčního nájemného a Služeb dle bodu 3. tohoto článku Smlouvy je Splatná nejpozději poslední
den pĮíslušného měsíce a to na účet pronajímatele vedený u CSOB Praha l,
č. účtu: 400 890 903/0300 pod variabilním Symbolem: 1118301002.

7. PĮi 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 pĮedpis.

8. Výši Záloh Za služby dle bodu 3. tohoto článku může pronajímatel upravit podle Skutečných nákladů
a cenových vlivů, což bude Įešeno Změnou výpočtového listu, který Se Stane novou pĮílohou této Smlouvy.
Pronajímatel jedenkrát ročně provede vyúčtování zálohových plateb služeb. PĮeplatky a nedoplatky
vyplývající Ze zúčtování úhrad Za Služby jsou Splatné podle pĮíslušných pĮedpisů. Námitky k vyúčtování
musí nájemce uplatnit písemně pronajímateli ve stanovené lhůtě.

9. 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 míĮe inflace oficiálně vykázané ČSU za pĮedešlý kalendáĮní rok.

Čı. v.
Práva a povinnosti Smluvních Stran

l. Nájemce je povinen:
a) protokolámě pĮevzít prostor ke dni Zahájení nájmu podle této smlouvy, nejpozději však do 30 dnů

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

vlastním nákladem jejich běžnou údržbu. Nájemce zároveĨ potvrzuje pĮevzetí tohoto prostoru
bez jakýchkoliv nároků vůči pronajímateli a bere na vědomí shora uvedený (čl. II. odst. 4) kolaudační
účel. V pĮípadě, Že nájemní Smlouva je uzavĮena 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
pĮedpisy 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. II. odst. 3 této Smlouvy,
d) dodržovat bezpečnostní a protipožární pĮedpisy 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 pĮístup k vnitĮním instalacím Za účelem revize
hasicích pĮístrojů a hydrantů, odečtu a instalace měĮící techniky (vodoměrů a IRTN) a to zpravidla -
mimo pĮípadů nutné potĮeby vstupu Zejména pĮi havarijních situacích - po pĮedchozím Oznámení potĮeby
vstupu písemně nebo ústně alespoĨ jeden den pĮedem,

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 dveĮí) prostoru, J
i) Stavební a stavebnětechnické úpravy provádět jen po pĮedchozím písemném Souhlasu pronajímatele a to

na základě písemné žádosti včetně Specifikace těchto úprav. Tuto žádost podá prostĮednictvím
Správcovské firmy pronajímateli,

j) Zajišťovat na Svoje náklady drobné opravy a běžnou údržbu pronajatého prostoru,
k) oznámit pronajímateli prostĮednictvím Správcovské firmy bez Zbytečného odkladu všechny Závady, které

podstatně brání Įádnému užívání pronajatého prostoru,
l) nahradit škodu, kterou pĮímo nebo v Souvislosti S užíváním prostoru Způsobil pronajímateli nebo tĮetím

osobám,
m) oznamovat pronajímateli bez zbytečného odkladu všechny Změny Svého zápisu v obchodním rejstĮíku

nebo Změnu živnostenského oprávnění či v jiném veĮejném Seznamu,



n) Įešit likvidaci nájemcem vyprodukovaného odpadu, který musí být likvidován separátně, v souladuS platnými pĮedpisy a v pĮípadě, že bude docházet ke vzniku takového Odpadu, pĮedat Správcovské firměkopii uzavĮené Smlouvy jménem uživatele na odvoz odpadu.

. Nájemce není oprávněn pĮenechat pĮedmět nájmu ani jeho část do podnájmu tĮetí osobě bez pĮedchozíhopísemného souhlasu pronajímatele.

. Nájemce je oprávněn umístit na domě, v němž Se nachází pronajatý prostor, označení Svojí provozovnyareklamu, avšak pouze v Souladu S pravidly, která budou určena architektem, a po odsouhlasení místaa vzhledu reklamy pronajímatelem (resp. Správcem domu).

. Nájemce souhlasí S tím, že pokud nevyklidí prostor ani do patnácti kalendáĮních dnů po skončení nájmu, jepronajímatel oprávnen vyklidit tento prostor na náklady nájemce, veškeré movitosti nájemce, které senacházejí v predmětu nájmu, uložit do náhradních Skladových prostor a vyúčtovat nájemci náklady S tímSpojené, tj. Zejména dopravné a skladné.

. Pronajímatel je povinen:
a) odevzdat nájemci prostor Sloužící k podnikání ke dni Zahájení nájmu podle této Smlouvy,b) Zabezpečovat Įádně Služby, jejichž poskytování je S užíváním prostoru spojeno a je Zakotveno v tétosmlouvě.

. Pronajímatel neodpovídá Za jakékoliv jiné škody, Zejména ne za škody na vnesených věcech, a na ostatníchZaĮízeních daného prostoru a není povinen uzavírat v tomto Smyslu žádné pojistné smlouvy. Rádné pojištěníodpovědnosti nájemce Za Způsobené škody a Za škody na jeho věcech umístěných v pĮedmětu nájmu je věcínájemce.

Čı. VI.
Skončení nájmu

. Pro skončení nájmu platí pĮíslušná ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.
. Dále Se smluvní Strany dohodly, že pronajímatel i nájemce jsou oprávněni vypovědět tuto Smlouvu vezkrácené výpovědní lhůtě čtrnácti kalendáĮních dnů počítané od doručení písemné výpovědi S udáním

Způsobem. Za tyto pĮípady Se považuje Zejména když:
a) nájemce neuhradí včas a v plne' výši nájemné a úhradu Za služby, pĮíp. vyúčtování Zálohových platebdle 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 odehráno živnostenské oprávnění k provozování činnosti vyplývající Z této Smlouvy neboSídlo či místo podnikání nájemce bylo pĮesunuto za hranice České republiky,e) na nájemce byl prohlášen konkurs, ,l) nájemce nesplnil svou povinnost vyplývající Ze zákona nebo Ztéto Smlouvy ani po mamé písemnévýzvě Zaslané pronajímatelem,
g) pronajímatel poruší Své povinnosti Stanovené v čl. V odst. 5 písm. a), b) Smlouvy.
Pronajímatel prostĮednictvím správcovské firmy po Skončení nájmu pĮevezme prostor a Sepíše S nájemcempĮedávací protokol.

Svévolné opuštění pĮedmětu nájmu Ze Strany nájemce nebo jeho pĮedání napĮ. jen odevzdáním klíčů bezpĮedchozí prohlídky pĮedmětu nájmu a podpisu pĮedávacího protokolu nemá účinky pĮedání a nájemce jepovinen nadále hradit nájemné a úhradu Za poskytované služby.



Nájemce se vzdává nároků nároku na úhradu Za pĮípadné Zhodnocení nemovitosti.

Čı. VII.
Zvláštní ujednání

. Nájemce je povinen podle pokynů pronajímatele na vlastní náklady zajistit Stavební úpravy pronajatého
prostoru tak, aby tento prostor byl stavebně určený k provozování činnosti Stanovené v čl. II. této Smlouvy.
Během Stavebních prací, ke kterým je tĮeba elektrická energie nebo voda, nesmí pro stavební práce používat
elektrickou energii a vodu Ze Společných prostor domu.

Stavebními úpravami nesmí nájemce obtěžovat ostatní uživatele v domě nadměrným hlukem, prachem,
výpary a musí dodržovat noční klid a pĮíslušné právní pĮedpisy. Pokud nájemce neskončí Stavební úpravy do
60 dnů Od podepsání této smlouvy, je pronajímatel oprávněn tuto Smlouvu vypovědět v Souladu S čl. VI odst.
2 smlouvy, pokud Se Smluvní strany nedohodnou jinak

. Pokud to vyžaduje Způsob užívání pronajatého prostoru nájemcem, je jeho povinností dále Zajistit Souhlas
Měl-IS pro Prahu 17 a HZS, včetně pĮípadné rekolaudace z odboru výstavby ÚĮadu Městské části Praha 17.

Nájemce není oprávněn umísťovat reklamy a vývěsní štíty bez písemného souhlasu pronajímatele a
pĮípadného posouzení Odboru životního prostĮedí a dopravy UĮadu Městské části Praha 17.

. Ve všech věcech týkajících se práv a povinností pronajímatele je nájemce povinen se obracet na Správce
domu uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

Pronajímatel a nájemce Se dohodli na Smluvní pokutě, a to v pĮípadě porušení čl. V odst. l písm. b), c) ve
výši 5.000,- Kč a ve výši 1.000,-Kč za každý den nepĮedání prostoru po skončení nájmu. Touto Smluvní
pokutou není dotčeno právo na náhradu škody, které by vzniklo v pĮíčinné Souvislosti s touto Smlouvou.

Nájemce je povinen oznámit nejpozději do patnácti kalendáĮních dnů pronajímateli, resp. Správci domu,
veškeré změny důležitých Skutečností (zejména Změnu bydliště nebo Sídla, bankovního účtu, statutámích
orgánů, pĮedmětu podnikání, Ztrátu živnostenského oprávnění, prohlášení konkursu apod.), které mohou
ovlivnit úkony SměĮující ke Změně práv a povinností Stran této Smlouvy. Nájemce se nemůže dovolávat
neplatnosti úkonu pronajímatele v pĮípadě porušení této oznamovací povinnosti.

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

10.

li nájemce odlišnou adresu pro doručování písemností.

Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES)
vedené hl. m. Prahou, která je veĮejně pĮístupná a která obsahuje údaje o smluvních Stranách, pĮedmětu
Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují Svolení k jejich užití a zveĮejnění bez stanovení jakýchkoli
dalších podmínek.



Ex)

Čı. VIII.
Závěrečná ustanovení

Pokud není v této Smlouvě Stanoveno jinak. Įídí se vztahy mezi sınluvními stranami výslovně neupravené
touto Smlouvou Zákonem č. 89/2012 Sb.. občanským Zákoníkem. jakož i ostatními souvisejícími právními

pĮedpisy.

Tuto Sınlouvu lZe měnit a doplĨovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými Zástupci
Smluvních stran.

3. Tato Smlouva je Sepsána ve tĮech vyhotoveních. Správce, nájemce a pronajímatel obdrží po jednom

vyhotovení.

4. Svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem nájemce Stvrzuje. že se Seznámil Se stavem pronajatého

prostoru, a prohlašuje. že prostor je Způsobilý a vhodný pro plnění účelu. pro které byl pronajat podle této
Smlouvy.

5. PĮílohou této smlouvyje:
č. l Půdorys prostoru
č. 2. Výpočtový list

6. Podle ustanovení § 43 odst. l Zákona ě. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. ve Znění pozdějších pĮedpisů.
se konstatuje. že uzavĮení této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 78. Zasedání dne

27.9.2017. usnesením č.410/2017.

7. Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. ve znění pozdějších pĮedpisů,
Se konstatuje. že Záměr uzavĮít tuto smlouvu byl ZveĮejněn na úĮední desce Městské části Praha 17 dne

25.7.2017 a Z úĮední desky Sejmut dne 25.8.2017: v téže době byl rovněž zveĮejněn Způsobem umožĨujícím
dálkový pĮístup na internetové stránce městské části.

V Praze dne 1 B -lll- ŽÚU V Praze dne 1 8 -10- 2017

Pavel M a a Daniel S u cıh á n e k
jednatel uživatel

Vypracovala:_

DOLOŽKA
Mrzııjeıııe ve smyslu § 43 z. č. 131/2000 Sb. v platném ıııčııl.
le byly splněny podminky pro platnost právního úkonu

v ıııılıdı ı usnesením RMČ/ZMČ 15.410 WI nc .Jiný/éry

-10- 2017
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Výpočtový list platný od 11.2017

Uživatel

Jméno Daniel Suchánek

1Č 76634370

DIČ CZ9002170012

Plátce DPH Ano

Email

Møbiı _

Wink. spojení pronajímatele
1400890903/0300

Variabilní Symbol 1118301002

lAdreSa

prostoru

Nebytový prostor Sklad ostatní BAZOVSKEHO 1118/5

Číslo prostoru 301 1 163 00 PRAHA 17

Smlouva 8120 2017 Platnost Smlouvy Od 20.10.2017 na dobu neurčitou

Splatnost 30.11.2017 Podání výpovědi

Doba placení Měsíční Penalizace Sankce dle NOZ (n.v.351/2013)

Druh vztahu Nájemce Počet osob 1

Výpočet nájemného Dohodnutá sazba Za m2 (prostor) Roční Sazba Za m2 870,00

Plocha pro náj. 11,50 m2 Roční nájemné 10 005,00 Kč

Topení ústĮední Směrné číslo (120/2011) 0

Podlaží O Výtah N

Tech. Stav
Počet místností 1 i

Výměr úhrad za užívání nebytového prostoru (služeb)
Pøıøžka Částka Kč výpočet Os. Pıaıha

Nájemné 834,00 V Dohoda Za ın2(-KP) Platební pĮíkaz

Teplo 200,00 S Stanoveno Platební pĮíkaz

Úklid 42,00 S Dohoda Za osobu 1 Platební pĮíkaz

Společná elektĮina 39,00 S Dohoda Za osobu 1 Platební pĮíkaz

Výtah 31,00 S Dohoda za Osobu 1 Platební pĮíkaz

Nájemné celkem 834,00

Služby` celkem 312, OO

Měsíční pĮedpis celkem 1 146,00

jľıehní pĮíkaz 1 146,00

Rozpis místností
místnost Topení Celk. m2 Podíl m2 TUV m2 Teplo m2 Nájem m2

sklad v domě úsıĮcdni 11,50 11,50 0,00 11,50 11,50

Celkem 11,50 11,50 0,00 11,50 11,50

Nájemné je splatné v termínu a Způsobem d1e ujednání nájemní smlouvy. PĮi platbě na účet vždy uvádějte variabilní symbol

prostoru! V pĮípadě pozdní platby bude účtován sankční poplatek "Sankce d1e NOZ
(n.v.351/2013)" dle nájemní Smlouvy.

Pronajímatel

PRAHA ó - ĭEPY dne 09.10.2017

Správce


