
MUBEXOONSULQ 1350250

Smlouva o nájmu nebytov ch prostor

uzavřená dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytov ch prostor,v platném
zn n

M sto Bene ov, se s dlem Masarykovo nám st 100, Bene ov, iČ 002 31 401
zastoupené starostou Ing. Jaroslavem Hlavničkou
jako pronaj matel na stran j edn

a

Petra Vinc brová, bytem Jarkovice 38, p. Bene ov, iČ 874 51 085
jako nájemce na stran druhé

uzav raj tuto

smlouvu o nájmu nebytov ch prostor:

I.
Prohlá en pronaj matele

Pronaj matel prohla uje, e je vlastn kem domu č.p. 232 na Malém nám st v Bene ov , na
pozemku parc.č. 87/1 zapsaného na LV Č. 10001 pro obec Bene ov a katastráln územ
Bene ov u Prahy u Katastráln ho úřadu pro Středočesk kraj, katastráln pracovi t Bene ov,
(dále jen dům ) a dále prohla uje, e je oprávn n pronajmout v n m um st né nebytové
prostory specifikované dále v Čl. II.

II.
Předm t nájmu

Předm tem nájmu jsou nebytové prostory um st né v př zem domu uvedeného v Čl. I. (dále
jen nebytové prostory ) o v m ře 224,62 m2
Nebytové prostory jsou pronaj mané nezař zené, vybavené WC, umyvadlem, bateri .

III.
čel nájmu

1. Pronaj matel touto smlouvou pronaj má nájemci nebytové prostory jen a pouze za účelem
provozován bufetu a prodejny lahůdek s t m, e tyto nebytové prostory jsou stavebn
určeny k účelu uvedenému v této smlouv , e tyto nebytové prostory budou u vány
v souladu s platn mi předpisy upravuj c mi provozován činnosti, která je účelem nájmu,
popř. za souhlasu př slu ného úřadu, kter si nájemce vy ádá, bude-li podle t chto
předpisů nutn , v souladu s jin mi obecn závazn mi právn mi normami, vyhlá kami
vydan mi k proveden zákonů a právn mi předpisy m sta Bene ov. K tomu účelu je
nájemce oprávn n tyto prostory u vat.

2. Nájemce je dále spolu s pronaj matelem a ostatn mi nájemn ky dal ch nebytov ch
prostorů v dom oprávn n u vat společné prostory domu.

3. Nájemce se seznámil se stavem pronaj man ch nebytov ch prostor a v tomto stavu je do
nájmu přej má a prohla uje, e předm tné nebytové prostory jsou vhodné pro sjednan
účel nájmu.

Iv.
Doba nájmu

Nájem se uzav rá na dobu určitou od 01.01.2014 do 31.12.2017.
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V.
Dolo ka

1. Uzavřen této nájemn smlouvy bylo schváleno usnesen m Rady m sta Bene ov č. 1199-
22/2013/PJvI ze dne 04.12.2013.

2. Oznámen o zám ru m sta pronajmout nebytov prostor bylo na úředn desce vyv eno od
25.10.2013 do 11.11.2013.

VI.
Nájemné

1. Nájemce je povinen platit pronaj mateli za nájem nebytov ch prostor uveden ch v či. II.
této smlouvy nájemné sjednané dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném
zn n ve v i:

1.250 Kč /m2lročn
tj. celkem nájemné za pronajaté nebytové prostory ve v i 280.775 Kč ročn , slovy
dv st osmdesát tis c sedm set sedmdesát p t korun česk ch. Pro v počet nájemného
upraveno na 280.776 Kč ročn . Nájemné je v souladu se zákonem č. 23 5/2004 Sb.
osvobozeno od DPH.

2. Nájemce má právo na přim řenou slevu z nájemného, pokud pronaj matel i přes
upozorn n nájemce neodstran v nebytovém prostoru nebo v dom závadu, která podstatn
nebo po del dobu zhor uje u ván nebytového prostoru. Právo na slevu př slu nájemci
ode dne, kdy o jej poskytnut pronaj matele p semn po ádá a toto právo zanikne, nebude-
11 uplatn no do esti m s ců ode dne, kdy do lo ke skutečnostem toto právo zakládaj c .

3. Nájemce bere na v dom , e nezaplat -li nájemné do 15 dn po jeho splatnosti, je povinen
zaplatit pronaj mateli úrok z prodlen podle platn ch právn ch předpisů.

4. Nájemné bude valorizováno od 01.01.2015 ročn o procentn index inflace, v dy k 01.01.
ka dého roku podle oficiáln vyhlá ené m ry inflace. Tuto úpravu provede pronaj matel po
zveřejn n údaje o v i inflace a sd l nájemci. Takto upravené nájemné bude nadále platit
v dy do dal úpravy.

5. Nájemce je povinen slo it kauci ve v i 3 m s čn ch plateb nájemného při podpisu
smlouvy, tj. částku ve v i 70.194 Kč na účet m sta Bene ov Č. 60 15-320035309/0800, VS
1350250. Kauce mů e b t pou ita pronaj matelem na úhradu pohledávek vůči nájemci
vznikl ch z titulu neuhrazen nájmu, slu eb poskytnut ch s u ván m nebytového prostoru,
popř. smluvn ch pokut, náhrady kody a úroků z prodlen .
V př pad , e nájemce bude řádn plnit své povinnosti vypl vaj c z této smlouvy a dodr
v echny podm nky této smlouvy, bude mu kauce po uplynut doby nájmu uvedené v Čl. IV.
této smlouvy tj. po 31.12.2017 a vyklizen nebytového prostoru vrácena do 30 dnů.
Nájemce je povinen doplnit kauci na účtu u pen n ho ústavu na původn v i, pokud
pronaj matel tyto pen n prostředky oprávn n Čerpal, a to do 1 m s ce.

VII.
hrada za slu by poskytované v souvislosti s u ván m nebytov ch prostor

1. Spolu s nájemn m dle Čl. VI. této smlouvy je nájemce povinen platit pronaj mateli úhradu
za slu by poskytované v souvislosti s u ván m nebytov ch prostor a to takto:
ročn záloha voda 40.008 Kč (bez DPH)

2. Nájemce má právo na přim řenou slevu z úhrady za slu by poskytované v souvislosti
s u ván m nebytov ch prostor, pokud je pronaj matel řádn a včas neposkytuje. Právo na
slevu př slu nájemci ode dne, kdy o jej poskytnut pronaj matele p semn po ádá.

3. Pronajimatel si vyhrazuje právo zm nit v i úhrady za slu by v návaznosti na cenové
zm ny v průb hu roku.
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VIII.
Splatnost

1. Celkovou sumu za ročn nájemné dle či. VI. a úhrady za slu by poskytované s u ván m
nebytov ch prostor dle či. VII. je nájemce povinen zaplatit pronaj mateli na účet m sta
Bene ov č. 30031-320035309/0200 veden u České spořitelny a.s. Bene ov. Nájemné a
zálohy na slu by za prvn m s c nájmu je nájemce povinen uhradit při podpisu smlouvy,
nejdéle v ak do 5 dnů po podpisu smlouvy. Dále bude hradit nájemné a zálohy na slu by
m s čn , v dy do 25. dne předchoz ho m s ce.

m s čn úhrada nájemného 23.398 Kč variabiln symbol 2107000136
m s čn úhrada slu eb 3.334 Kč + DPH variabiln symbol 2109000136

2. Skutečné náklady na slu by poskytované v souvislosti s u ván m nebytov ch prostor
budou nájemci vyúčtovány do 30.5. následuj c ho roku. Vznikl rozd l s ohledem na v i
poskytovan ch záloh za b n rok smluvn strany vzájemn vyrovnaj do jednoho m s ce
po vyúčtován .

Ix.
Práva a povinnosti smluvn ch stran

1. Pronaj matel je povinen předat nájemci nebytové prostory ve stavu způsobilém k řádnému
u ván a zajistit nájemci pln a neru en v kon práv spojen ch s jejich u ván m.

2. Nájemce je povinen u vat nebytové prostory, společné prostory, popř. zař zen domu
řádn a řádn po vat pln n , jejich poskytován je spojeno s u ván m nebytov ch
prostor.

3. Pronaj matel je oprávn n po adovat př stup do pronajat ch nebytov ch prostor za účelem
kontroly, zda nájemce u vá nebytové prostory řádn m způsobem. Term n prohl dky
pronaj matel oznám nájemci v časovém předstihu. Nájemce je povinen odstranit zji t né
závady bez zbytečného odkladu.

4. Nájemce je povinen u vat nebytové prostory v souladu s platn mi předpisy o bezpečnosti
a ochran zdrav př práci, popř. s jin mi předpisy a podrobit se zabezpečovac mu re imu
v dom .

5. Nájemce je povinen při v konu sv ch práv dbát, aby v dom bylo vytvořeno prostřed
zaji uj c ostatn m nájemcům v kon jejich práv a aby nedocházelo k naru ován ivotn ho
prostřed v dom a jeho okol . Za t m účelem je nájemce zejména povinen na svůj naklad
zajistit v souladu se zákonem č. 125/2001 Sb., o odpadech v platném zn n ukládán a
odvoz odpadů vznikl ch z jeho činnosti.

6. Nájemce je povinen při v konu své podnikatelské činnosti a činnosti s t m souvisej c
(např. provád n zásobován prodejny) dodr ovat platné právn předpisy včetn právn ch
předpisů m sta Bene ov např. obecn závazná vyhlá ka o veřejném pořádku (nočn klid)
a rozhodnut orgánů veřejné správy, popř. zajistit dodr ován této povinnosti 3. osobou, s
n je nájemce ve smluvn m vztahu.

7. Nájemce je povinen při v konu sv ch práv dbát, aby u ván m nebytov ch prostor a
společn ch prostor v dom nevznikla koda pronaj mateli ani třet m osobám.

8. Nájemce se zavazuje, e v př pad , e u ván m nebytov ch prostor, společn ch prostor v
dom , popř. v souvislosti s jejich u ván m, způsob pronaj mateli nebo třetf osob kodu,
za kterou odpov dá nahrad tuto kodu uveden m do původn ho stavu, popř. v pen z ch.

9. Nájemce se zavazuje provád t kontrolu stavu pronajat ch nebytov ch prostor z hlediska
protipo árn prevence a bezpečnosti práce. Za t m účelem je nájemce povinen umo nit
pronaj mateli kontrolu stavu pronajat ch nebytov ch prostor a odstran n zji t n ch
nedostatků.

10. Nájemce je oprávn n přenechat nebytov prostor nebo jeho část na dobu určitou do
podnájmu pouze s předchoz m p semn m souhlasem pronaj matele. čel podnájmu mus

3



b t shodn s účelem dle této smlouvy. Za kodu způsobenou podnájemcem z titulu u ván
pronajat ch nebytov ch prostor odpov dá pronaj mateli nájemce.

11. Nájemce je povinen hradit náklady spojené s obvykl m udr ován m nebytov ch prostor.
Nájemce je tak povinen provád t drobné opravy v nebytovém prostoru souvisej c s jejich
u ván m a hradit náklady spojené s b nou údr bou, zejména náklady spojené
s provád n m úklidu, vymalován m stnost apod. Nepostará-li se nájemce o včasné
proveden drobn ch oprav a b nou údr bu nebytov ch prostor, má pronaj matel právo
učinit tak po předchoz m upozorn n nájemce na svůj náklad sám a po adovat od n j
náhradu.

12. Pronaj matel je povinen odstranit závady brán c nájemci řádnému u ván nebytov ch
prostor nebo jimi je v kon nájemcova práva ohro en. Nespln -li pronaj matel tuto svoji
povinnost, má nájemce právo po předchoz m p semném upozorn n pronaj matele závady
odstranit v nezbytné m ře a po adovat od n j náhradu účeln vynalo en ch nákladů. Právo
na náhradu mus uplatnit u pronaj matele bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-
11 uplatn no do 14 dnů od odstran n závad.

13. Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronaj mateli potřebu oprav, které
má pronaj matel provést, a umo nit proveden t chto i jin ch nezbytn ch oprav; jinak
nájemce odpov dá za kodu, která nespln n m povinnosti vznikla a nemů e z tohoto
důvodu ádat o slevu nájemného.

14. Vynalo il-li nájemce v havarijn ch př padech, kdy oprava závady nebytov ch prostor
nesnesla odkladu, náklady na opravu, kterou je povinen obstarat pronaj matel, př slu mu
náhrada účeln vynalo en ch nákladů. Právo na náhradu mus uplatnit u pronaj matele bez
zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatn no do 14 dnů od odstran n závady.

15. Dal práce nad rámec drobn ch oprav a b né údr by nebytov ch prostor je nájemce
oprávn n provád t pouze po předchoz m p semném souhlasu pronaj matele.

16. Nájemce je oprávn n provád t jakémkoliv stavebn úpravy, zm ny, práce a jiné obdobné
úkony pouze po předchoz m p semném souhlasu pronaj matele, na vlastn náklady a v
souladu se stavebn právn mi předpisy.

17. Nájemce je povinen na svoje náklady pojistit pronajaté nebytové prostory včetn vnitřn ho
zař zen .

X.
Dal ujednán

1. Pronaj matel t mto vyslovuje souhlas s t m, aby si nájemce nechal zavést do nebytov ch
prostor telefonn stanice (včetn faxu) a tyto u val v souladu s platn mi předpisy. Ve keré
telekomunikačn poplatky, to jest zejména m s čn sazbu, hovorné za m stn , m stské a
mezinárodn hovory a jednorázové sazby je povinen platit nájemce, a to př mo organizaci
spravuj c telekomunikačn s .

2. Nájemce je oprávn n na svůj náklad na m st a způsobem pronaj matelem určen m um stit
v v sn t t, na n m bude uvedeno jeho označen a dal údaje dle platn ch právn ch
předpisů.

XI.
Skončen nájmu

1. Nájem mů e skončit pouze t mito způsoby:
a) Uplynut m doby, na kterou byl sjednán.
b) Dohodou

Dohoda mus m t p sem1ou formu a mus b t podepsána ob ma účastn ky, popř. jejich
zástupci, jinak je neplatná.

c) Odstoupen m od smlouvy
Pronaj matel mů e kdykoliv odstoupit od smlouvy, u vá-li nájemce přes p senmou
v strahu pronajaté nebytové prostory nebo trp -li u ván t chto nebytov ch prostor



takov m způsobem, e pronaj mateli vzniká koda nebo mu hroz značná koda.
Odstoupen m od smlouvy se smlouva ru , a to dnem následuj c m po dni, kdy nájemci
byla p semnost obsahuj c projev vůle od smlouvy odstoupit doručena, popř. kdy
nájemce zmař doručen této p semnosti.

d) Zánikem předm tu nájmu
e) Smrt nájemce, je-li fyzickou osobou, pokud d dici po z staviteli, kter byl nájemcem

do 30 dnů odjeho smrti neoznám pronaj mateli, e pokračuj v nájmu a e spl uj
v echny podm nky pro u ván nebytového prostoru dle této smlouvy.

f) Zánikem nájemce jako právnické osoby, jeho likvidac či konkurzem.
g) V pov d (či. XII.)

2. Ke dni skončen nájmu je nájemce povinen předat pronaj mateli nebytov prostor ve
stavu, v jakém ho převzal s přihlédnut m k obvyklému opotřeben a př padnému povolen
dodatečn ch zm n, které provedl se souhlasem pronaj matele. O vrácen nebytov ch
prostor bude sepsán p semn protokol.

XII.
V pov d

1. Pronaj matel mů e vypov d t tuto smlouvu před uplynut m sjednané doby nájmu pouze
z t chto důvodů: Nájemce u vá nebytov prostor v rozporu se smlouvou nebo s účelem
této smlouvy, tak jak je uveden v či. III.
a) Nájemce je o v ce ne jeden m s c v prodlen s placen m nájemného nebo úhrady za

slu by, jejich poskytován je spojeno s nájmem.
b) Nájemce, kter na základ smlouvy má poskytovat pronaj mateli určité slu by, tyto

slu by neposkytuje řádn a včas.
c) Nájemce nebo osoby, které s n m u vaj nebytové prostory přes p semné upozorn n

hrub poru uj klid nebo pořádek v dom či jeho okol .
d) Nájemce brán pronaj mateli nebo j m pov řené osob provést kontrolu stavu

pronajat ch nebytov ch prostor, zejména kontrolu a opravy rozvodů médi nebo
nájemce neodstran kontrolou zji t né nedostatky ve stanovené lhůt .

e) Nájemce neprovád kontrolu stavu pronajat ch nebytov ch prostor z hlediska
protipo árn prevence a bezpečnosti práce.

f) Nájemce zneči t uje okol pronajat ch nebytov ch prostor, popř. chodn k přiléhaj c
k části domu, ve kterém se nacházej nebytové prostory, včetn dal ch část domu,
které jsou př stupné třet m osobám.

g) Nájemce bez souhlasu pronaj matele, popř. v rozporu se stavebn právn mi předpisy,
provede v nebytov ch prostorách, popř. v dom , stavebn práce, př padn jin m
způsobem zasahuje do stavebn technického vybaven nebytov ch prostor.

h) Bylo rozhodnuto o odstran n stavby nebo o zm nách stavby, je brán u ván
nebytového prostoru.

i) Nájemce přenechá nebytov prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu
pronaj matele.

j) Nájemce poru uje př slu ná ustanoven zákona č. 125/2001 Sb., o odpadech v platném
zn n při nakládán s odpady vznikaj c mi z jeho činnosti.

k) Nájemce záva n nebo soustavn mén záva n naru uje ivotn prostřed v okol
nebytov ch prostor.

1) Nájemce, popř. jeho společn k, byl pravomocn odsouzen pro úmysln trestn čin.
m)Nájemce, popř. jeho společn k byl pravomocn odsouzen pro trestn čin spáchan při

u ván nebytového prostoru na základ této smlouvy, popř. pro trestn čin spáchan
na pronaj mateli.

n) Jestli e nájemce pozbyl způsobilost vykonávat činnost, kterou má v nebytovém
prostoru vykonávat, tj. zejména dojde-li ke zru en (pozastaven ) ivnostenského
oprávn n či jiného zákonného předpokladu pro tuto činnost nájemce.
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2. NÆjemce mø e p semn vypov d t tuto smlouvu płed uplynut m sjednanØ doby nÆjmu
pouze z t chto døvodø:
a) jestli e ztratil zpøsobilost k provozovÆn Łinnosti, pro kterou si nebytov prostor

pronajal
b) nebytov prostor se stane bez zavin n nÆjemce nezpøsobil ke smluvenØmu u vÆn

souvisle po dobu nejmØn 90 dnø
c) pronaj matel hrub poru uje svØ povinnosti vypl vaj c pro n ho z tØto smlouvy a

dal ch obecn zÆvazn ch prÆvn ch płedpisø.
3. V pov dn lhøta je tłi m s ce a poŁ tÆ se od 1 .dne m s ce nÆsleduj c ho po m s ci, ve

kterØm byla v pov d doruŁena.

XIII.
ZÆv reŁnÆ ustanoveni

1. Smluvn strany se dohodly, e pokud bude v souvislosti s touto smlouvou doruŁovÆna
kterØmukoliv z œŁastn kø tØto smlouvy na adresu uvedenou v zÆhlav tØto smlouvy
jakÆkoliv p semnost formou doporuŁenØho dopisu, płiŁem ten kter œŁastn k odm tne
nebo opomene takovou doporuŁenou zÆsilku płevz t, mÆ se za to, e pł slu n projev vøle
obsa en v takto doruŁovanØ p semnosti byl doruŁen druhØmu z œŁastn kø 10. dnem od
ulo en doporuŁenØ zÆsilky u pł slu nØho po tovn ho œładu, v pł pad odm tnut zÆsilku
płevz t dnem tohoto odepłen . ZÆsilka se pova uje za doruŁenou i v pł pad , e se smluvn
strana o ulo en nedozv d la nebo se v m st doruŁovÆn nezdr ovala.

2. OtÆzky touto smlouvou neupravenØ se ł d ustanoven mi zÆkona Ł. 116/1990 Sb., o nÆjmu
a podnÆjmu nebytov ch prostor a pł slu n mi ustanoven mi zÆkona ¨. 40/1964 Sb.,
obŁansk zÆkon k.

3. Ob dv smluvn strany se dohodly v souladu s 36 obŁanskØho zÆkon ku na rozvazovacf
podm nce, kterÆ spoŁ vÆ v tom, e vznikl nÆjemn vztah pomine, jestli e nÆjemce do 2
m s cø od vzniku nÆjmu nezaŁne u vat nebytov prostor v souladu s œŁelem tØto
smlouvy.

4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 vyhotoven ch, z nich ka d mÆ povahu originÆlu.
Pronaj matel obdr tłi vyhotoven , nÆjemce obdr jedno vyhotoven .

5. Tato smlouva mø e b t zm n na nebo dopln na pouze p semn formou Ł slovan ch
dodatkø, kterØ mus b t datovÆny a ob ma œŁastn ky podepsÆny, a to pod sankc
neplatnosti.

6. Strany v slovn prohla uj , e si smlouvu płeŁetly, souhlas s cel m obsahem tØto
smlouvy a dÆle ob strany prohla uj , e tato smlouva byla sepsÆna podle jejich pravØ a
svobodnØ vøle, na zÆklad pravdiv ch œdajø a nebyla ujednÆna v t sni za nÆpadn
nev hodn ch podm nek a toto v e osv dŁuj płipojen m sv ch podpisø pod tuto smlouvu.

V Bene ov dne 20. prosince 2013

Za pronaj matele: NÆjemce:
Ing. Jaroslav HlavniŁka Petra Vinc brovÆ
starosta

16 y1


