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Kód Př. (VS): 1570008961

Č, smlouvy: 2017/OMP/O231

Č. jednotky: 731/31

SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY

mezi níže uvedenými smluvními stranami byla uzavřena tato smlouva o převodu vlastnictví
nebytové jednotky (dále jen "Smlouva"):

Městská Část Praha 10
se sÍdlem Praha 10, Vršovická 1429/68, PSČ: 101 38
IČ: 00063941, DIČ: CZ-OOO63941
zastoupená Ing. Filipem Kouckým
vedoucím odboru majetkoprávního Úřadu m. č. Praha 10

(dále jen jako "prodávajícř)

a

název : Proxia s.r.o.
IČ : 05472181
sÍdlo : Hadovitiá 962/10, Michle, 141.
zapsaná u Městského soudu v Praze
jednajÍcÍ prostřednictvím jednatelky

(dále jen jako "Kupujicŕ')

00 Praha 4
v oddíle C, vložka 264219
Hany Kubíkové

(ProdávajÍcÍ a Kupujíci dále jednotlivě jen jako "Strana" a společně jen jako "Strany")

UZAVŘELI TUTO SMLOUVU:

I.
DEFINICE

1.1 Strany se dohodly, že níŽe uvedené termíny budou mít pro účely této Smlouvy nás|edujíci
význam:

1.1.1 "Cenou" se v této Smlouvě rozumí kupní cena, která má být V souladu s dohodou
Stran zaplacena.

1.1.2 "Domem" se v této Smlouvě rozumí dŮm č.p. 731, stojící na pozemku pare. č.: 1150,
zapsaný v katastru nemovitosti u Katastrálního Úřadu pro katastrální území Vršovice, obec
Praha, na LV č, 11677.

1.1.3 "Pozemky" se v této Smlouvě rozumí pozemek parc. č.: 1150, zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního Úřadu, pro katastrální území VrŠovice, obec Praha, na LV č. 11677.

1.1.4 "Právy spojenými" se v této Smlouvě rozumí práva spojená s vlastnictvím Jednotky a
převáděná s vlastnictvím Jednotky podle této Smlouvy, tj. spoluvlastnický podíl na společných
částech Domu a spoluvlastnický podíl na Pozemku ve výši id. 930/16434. výše
spoluvlastnického podílu na společných částech Domu i spoluvlastnického podílu na Pozemku je
tvořena poměrem podlahové plochy jednotky k celkové podlahové ploše všech jednotek v
Domě.

1.1.5 "společnými částmi domu" základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavni



. R.

stěny, pŕŮčeh, střecha, komíny, hlavni svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiŠtě,
chodby, sklepni kóje, okna a dveře, balkony, včetně vstupních dveří do bytŮ a do jejich
příslušenstvÍ, přímo přístupných ze společných části, rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny,
spoiečné televizní antény, domovní elektroinstalace (zvonek), rozvody telekomunikaci včetně
rozvodŮ umístěných mimo dŮm.

1.1.6 "jednotkou" se v této Smlouvě rozumí nebytová jednotka č. 731/31 zapsaná vkatastru nemovitostí u Katastrálního Úřadu pro katastrálni území Vršovice, obec Praha, na LV č.
11678 nacházejÍcÍ se v Domě na adrese: Na spojce 731/1, Praha 10, jejíž podlahová plocha,
umístění v Domě (podlaží) a další specifikace jsou určeny v PřIloze č. 1 a v Příloze č. 2, které
jsou nedílnou součástí této Smlouvy, a jsou dále specifikovány v Článku II. této Smlouvy.

1.1.7 "Katastrálním Úřadem" se v této Smlouvě rozumí Katastrálni úřad pro hlavní město
Prahu, katastrálni pracoviště Praha.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Hlavní město Praha je na základě ustanovení § 3 zákona č, 172/1991 Sb. o přechoduněkterých věc' z majetku CR do vlastn'ctví obcí, ve znění pozdějších předpisÔ, vlastníkem
jednotky. Městské části Praha 10 (tj. prodávajÍcÍmu) je na základě zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze a obecně závažné vyhláŠky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP
svěřen do správy majetek hlavního města Prahy, a to Oům a Pozemky.

2.2 Prohlášením vlastníka budovy byl DŮm rozdělen na jednotlivé bytové a nebytové
jednotky a dále byly upraveny spoluvlastnické podíly jednotlivých jednotek vzhledem ke
společným Částem Domu a Pozemku.

2.3 Převod nemovitosti, které jsou předmětem této Smlouvy, schválilo Zastupitelstvo
městské Části Praha 10 svým usnesením č. 14/10/2017 ze dne 20.2.2017.

2.4 prodávající touto smlouvou převádí na KupujÍcÍho jednotku a Práva spojená a Kupující je
přijímá do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se za ně zaplatit Cenu.

2.5 jednotka je vystavěna a skládá se z místnosti a přÍs|ušenstvi o podlahové ploše, jak je
specifikováno v Příloze Č. 2, která je nedílnou souČástí této smlouvy.
SouČástí jednotky je dále její vnitřní vybaveni. Součásti jednotky jsou dále vnitřní instalace,
vnitřní rozvody vody, plynu, odvody odpadních vod a vnitřní rozvody tepla a teplé uŽitkové vody
kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventiiů, vnitřní rozvody společné televizní a
rozhlasové antény.

2.6 Předmětem převodu dle této Smlouvy jsou i Práva spojená, tj. spoluvlastnický podíl ke
společným částem Domu a spoluvlastnický podíl na Pozemku, jejichž výše je stanovena v ČI.
této Smlouvy. Práva Spojená jsou odvozená od vlastnictví jednotky a nemohou být předmětem
samostatného převodu.

III.
CENA

3.1 Cena za převod vlastnického práva k jednotce a PrávŮm spojeným z prodávajÍcÍho na
KupujÍciho byla Stranami stanovena v celkové výši 3.011.500,-- KČ (slovy: tři miliony jedenáct
tisíc pět set Korun českých). Cena byla stanovena na základě žádosti o odkup nebytové
jednotky podané kupujÍcÍm (Kupujícím) v rámci veřejné výzvy na podáni žádostí o odkup
nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhláŠené prodávajÍcÍm (prodávajÍcÍm).
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IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Smluvní strany konstatují, že Kupujici před podpisem této smlouvy uhradil na účet
prodávajÍcÍho vedený u České spořitelny, a.s. č.ú. 6015-2000733369/0800 částku 102.795,--
kč jako soutěžní jistotu (kauci) ve výběrovém řízení (dále též jen "Kauce").

4.2 Smluvní strany konstatuji, že Kupující před podpisem této smlouvy uhradil na účet
prodávajícího vedený u České spořitelny, a.s, č.ú. 9021-2000733369/0800 částku 2.908.705,-
- kč jako doplatek zálohy na kupní cenu jednotky (dále též jen "Doplatek zálohy na Cenu").

4.3 Dnem podpisu této smlouvy se zaplacená Kauce a zaplacený Doplatek zálohy na Cenu
považuji za úhradu Kupní ceny.

V.
PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY KUPUJÍCÍHO

5.1 KupujÍcÍ se zavazuje a zaručuje za to, Že ke dni uzavřeni této Smlouvy:
a) vůči Kupujícímu není vedeno jakékoliv exekuční řIzenl či řízení o výkon rozhodnutí;
b) Kupující není v úpadku, nemá vůČi třetím osobám závazky nepřiměřené vzhledem k

majetku Kupujíciho,
c) vůči KupujĹcÍmu není vedeno jakékoliv soudní Či rozhodČí řízení, které by se mohlo

dotýkat dispozičního práva uzavřít tuto Smlouvu;
d) Kupující není rozhodnutím soudu, správního orgánu, rozhodČího soudu, rozhodce,

ustanovením právního předpisu nebo jinou právni skutečností jakkoliv omezen v právu
uzavřít tuto Smlouvu.

5.2 KupujÍcÍ prohlašuje, že se dŮkladně seznámil se stavem jednotky a Domu, a Že jednotku
včetně Práv spojených nabývá ve stavu, jak tato jednotka včetně Práv spojených stoji a leží.

5.3 KupujÍcÍ výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že jednotka je zatížena nájemním
právem nájemce; Kupuýci prohlašuje, že se seznámil s nájemní smlouvou zatÍšžujÍcÍ jednotku;
kopie nájemní smlouvy je přílohou této smlouvy. Strany této smlouvy se výslovně dohodly, že
Kupující vstupuje v plném rozsahu do právního postavení prodávajiciho, a to zejména též do
postavení pronajimatele ve vztahu k nájemci Jednotky. Dnem podání návrhu na vklad práv z
tétc Smlouvy do katastru nemovitostí na KupujicIho přechází resp. Kupující od prodávajÍcÍho
přejímá veškeré povinnosti a veškerá práva pronajímatele jednotky, zejména též případné
povinnosti pronajímatele nahradit nájemci Jednotky (její části) to, co by po pronajknateli mohl
nájemce požadovat jako náhradu za nájemcem provedené zhodnoceni (zejm. z úprav Či oprav)
jednotky, a to bez ohledu na skuteČnost, že by případný přesný rozsah zhodnoceni teprve
později vyšel najevo. Strany se dohodly, že KupujÍcÍ nebude po prodávajícím z uvedeného
dŮvodu niČeho požadovat, když dosavadní právni vztahy mezi prodávajícím a Kupujícím se
vztahem k jednotce se touto Smlouvou narovnávají a komplexně upravuji, což také je zahrnut:o
a zohledněno v kupní Ceně.

5.4. Smluvní strany se dohodly na tom, Že kauce, kterou nájemce nebytové jednotky uhradil
z titulu nájemního vztahu Prodávajícímu bude Kupujícímu, jako novému pronajimateli,
převedena na jeho účet číslo: nejpozději do 30 dnŮ od zápisu vlastnického
práva ve prospěch Kupujícího.

VI.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ STRAN

6 1 Strany vzaly na vědomí, že převod vlastnického práva k převáděné jednotce a Právům
spojeným podle této Smlouvy nabude účinnosti podle zákona Č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitosti (katastrálnI zákon), v platném znění, na základě rozhodnuti Katastrá|niho Úřadu ke



dni, kdy bude návrh na vklad vlastnického práva a spoluvlastnického práva do katastru
nemovitostí Katastrá|nímu Úřadu doručen. Právní mocí rozhodnutí Katastrálního Úřadu přejde
na KupujÍcÍho vlastnické právo k jednotce a PrávŮm spojeným, jakož i veŠkerá dalŠí práva s
nimi spojená, veškeré užitky a povinnosti vČetně povinnosti platit z nich daně a poplatky.

6.2 Strany se dohodly, že návrh ria zahájeni řízení o povoleni vkladu vlastnického práva k
převáděné jednotce a PrávŮm spojeným podá prodávající nejpozději do uplynutí jednoho
měsíce poté, co bude stejnopis smlouvy vrácen Prodávajícímu z magistrátu hlavního města
Prahy spolu se souhlasem s návrhem na povoleni vkladu vlastnického práva z této smlouvy v
souladu se zákonem o hlavním městě Praze. Do doby podáni návrhu na vklad budou všechna
orjginá|ni vyhotovení této Smlouvy uložena u prodávajícího.

6.3 Strany se dohodly, že poplatek za podáni návrhu na vklad vlastnického práva k jednotce
a PrávŮm spojeným do katastru nemovitosti zaplatí Kupující.

6.4 Strany se pro případ, Že by nedoŠlo ke vkladu podle této Smlouvy do katast:ru
nemovitostí, zavazují, že uzavřou novou smlouvu nebo dodatek stejného obsahu, která splní
zákonné podmínky pro provedeni vkladu, případně, že na pokyn Katastrálního Úřadu tuto
Smlouvu Či návrh na vklad náležitě doplní.

6.5 KupujÍcÍ se zavazuje do 3 dnŮ od doručeni vyrozuměni KatastrálnIho úřadu pro hlavní
město Prahu, katastrální pracoviště Praha, o provedeni zápisu vlastnického práva z této
smlouvy ve prospěch Kupujícího, písemně oznámit ProdávajÍcÍmu den doručeni tohoto
vyrozumění.

6.6. prodávajici zašle tuto smlouvu po jejím uzavřeni správci registru smluv k uveřejněni dle
zák. Č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

6.7. Daň z nabyti nemovitých věcí v souladu se zákonným opatřením Senátu Č. 340/2013 Sb., o
dani z nabyti nemovitých věcí, v platném znění, a náklady s tím souvisejÍcĹ hradí Kupujlci.

VII.
PŘEDÁNÍ JEDNOTKY A SPRÁVA DOMU

7.1 Smluvní strany se dohodly, že prodávající KupujícImu Jednotku předá a KupujÍcÍ Jednotku
od ProdávajÍcÍho převezme nejpozději do 30 dnŮ od doruČení vyrozumění Katastrálního úřadu
pro hlavni město Prahu, katastrální pracoviŠtě Praha, o provedení zápisu vlastnického práva
z této smlouvy ve prospěch KupujícÍho.

7.2 O předáni a převzetí Jednotky bude sepsán protokol, ve kterém strany uvedou také stavy
měřidel energií a měd ii dodávaných do jednotky.

7.3 Kupující nese odpovědnost za nahodilé poškozeni předmětu převodu ode dne podání
návrhu na vklad vlastnického práva z této smlouvy ve prospěch Kupujícího do katastru
nemovitostí. Kupující bere na vědomí, Že jednotka není pojištěna a že si pojištění jednotky musí
zajistit sám.

7.4 KupujícI bere na vědomi a souhlasí, Že dnem, ke kterému se stane vlastníkem jednotky a
Práv spojených, na něj z Prodávajícího přejdou práva a povinnosti týkající se jednotky a
společných částí Domu a PozemkŮ v souladu s platnými právními předpisy a Kupující tak vstoupí
do všech práv a povinnosti spojených s vlastnictvím Jednotky a Práv spojených.

7.5 Kupuýcľ se zavazuje hradit veŠkeré platby spojené s Jednotkou a s Právy spojenými, a to
zejména úhrady na náklady spojené se správou společných částí Domu a Pozemku a úhrady za
služby spojené s užíváním jednotky ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva k
jednotce ve prospěch Kupujícího.

7.6 Strany této smlouvy výslovně konstatuji, že dodávku elektrické energie a plynu do
jednotky si zajišťuje sám nájemce, a proto není nutné převést měřiČe dodávky e|ektrické



energie a plynu z Prodávajícího na KupujÍcÍho, neboť odběratelem elektrické energie a plynu
přímo vůČi dodavateli elektrické energie a plynu je nájemce.

7.7 ÚČastnici této Smlouvy se dohodli, že převodem vlastnictví k předmětu převodu
přecházejí na KupujÍcÍho 930/1.6434.

VIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Smlouva se řídí právem České republiky,

Kupujici prohlašuje, že ve smyslu § 1794 odst, 2 občanského zákoníku souhlasí s Cenou
předmětných nemovitostí dle této Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se by se byt' i
potenciálně mohlo jednat o cenu ríeúměrnou. Kupující prohlašuje, že je mu známa obvyklá cena
plněni předmětných nemovitosti.

Součástí této Smlouvy je příloha č. 1, která obsahuje pŮdorys všech podlaží včetně schémat,
určujÍcÍ polohu jednotky a ostatních jednotek a společných části domu, s údaji o podlahových
plochách jednotek a společných částí domu. Součástí této smlouvy je dále Příloha č. 2, v níž je
specifikována jednotka uvedením místnosti včetně přÍslušenství s podlahovou plochou.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami, nestanovAi
právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) účinnost jinak. Tato Smlouva představuje úplné
ujednání mezi Stranami o jejím předmětu a nahrazuje veškerá předchozí ujednání Stran, která
se týkají jejího předmětu. Tato Smlouva můŽe být měněna a doplňována pouze písemnými
dodatky podepsanými všemi Stranami.

Pro účely této Smlouvy se Strany dohodly, že místem pro doruČováni každé ze Stran bude
adresa uvedená v záhlaví tétc Smlouvy. Strany se dohodly, že veškerá oznámeni,
korespondence, dokumenty nebo jakékoliv jiné hmotné věci, které se vztahuji k této Smlouvě,
budou doruČovány druhé Straně osobním doručením nebo doručením prostřednictvím pošty Či
kurýrní službou na adresy uvedené výše.

Žádná ze Stran není odpovědná za poruŠeni závazkŮ z této Smlouvy, které je zpŮsobeno
pŮsobením vyŠŠí moci, která zahrnuje zejména poŽár, povodeň, přírodní katastrofu, válku, nebo
jinou událost nebo skutečnost, která je mimo přiměřenou sféru vlivu kterékoliv ze Stran. Pokud
nastane pŮsobení vyšší moci, postižená Strana musí neprodleně oznámit tuto skutečnost
ostatním Stranám a vynaloŽit veŠkeré úsilí k překonání následkŮ pŮsobení vyšší moci.

Neplatnost nebo nevynutitelnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost
nebo vynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy a této Smlouvy jako celku.

Strany se dohodly, že případné spory z této Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud
smíru nebude dosaženo během 30 (slovy: třiceti) dnŮ, všechny spory z této Smlouvy a v
souvislosti s ni budou s konečnou platností vyřešeny soudní cestou, nedohodnou-li se Strany, že
jejich spor bude předložen k rozhodnuti v rámci rozhodčího řízení.

Kupující tímto výslovně souhlasí s využitím rodného čísla prodávajícim pro účely této Smlouvy a
souvisejíci dokumentace.

Tato Smlouva byla vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, a to alespoň v jednom
vyhotovení s úředně ověřenými podpisy, přičemŽ stejnopis s úředně ověřeným podpisem je
určen pro potřebu vkiadovéhc řízeni k předmětným nemovitostem před příslušným katastrálním
úřadem a každá ze smluvních stran obdrŽí 1 její vyhotoveni.

Na dŮkaz toho, že tato Smlouva představuje přesný a
Strany prohlašuji, že neuzavřely tuto Smlouvu za
podmínek, připojují Strany své podpisy.

vážný projev svobodné vŮle Stran a že
nevýhodných nebo jinak nepříznivých



V Praze dne ii 3 -11·· ?t1U

prodávající
V Praze dne 12.7.2017

Kupující

. .Ing. Filip Kouc
,vedoucí odbo et niho

Úřadu městs Praha 10

:, ,aProxiP s.r.o.
Hana Kubíková

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU NA LIST1NĚ
SEPSANÉ ADVOKÁTEM

Běžné čisto knihy o prohlášeních o pravosti
podpisu 011718/244/2017/V.

já, níže podepsaná Mgr. Markéta Nováková,
advokát, se sídlem Římská 14, 120 00 Praha 2,
zapsaný v seznamu advokátů vedeném ČÁK pod ev.č.
1 6301, prohlašuji, že tuto listinu přede mnou
vlastnoručně ve 3 vyhotoveni podepsala:

Hana Kubiková, r. č. bytem
jejíž totožnost jsem

zjistila z op č

podepsaný advokát tímto prohlášením o pravosti
podpisu nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů
uvedených v této listině, pni její soulad s právními
předpisy.
V Praze

:"ť'á' Ě'/""k"':á

Ĺ m<::
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Kód Př. (VS): 1570008961

Č, smlouvy: 2017/OMP/O231

Č. jednotky: 731/31
Příloha č. 1
ke Smlouvě o převodu vlastnictví nebytové jednotky

Umístěni nebytové jednotky
- pŮdorys všech podlaží včetně schémat, určující polohu jednotek a spolecnych časti domu, s
údaji o podlahových plochách jednotek a společných části domu

(Pozn. .' Tato Příloha Č. 1 je převzata z grafické přílohy prohlášeni vlastníka, jímž jsou bytové a
nebytové jednotky vymezeny.)



Příloha Č.1 k prohlášení vlastníka
domu Č.p.731 na jednotky

ČÍSLO POPISNÉ: 731
ULICE: NA SPOJCE
KAT.ÚZEMÍ: VRŠOVICE

OBEC: PRAHA 10

!
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Přijoha č. 2
ke Smlouvě o převodu vlastnictví nebytové jednotky

Specifikace nebytové jednotky
místnosti vC. přísluŠenství s uvedenĹm podlahové plochy tvořícI Jednotku

Pozn.: zkratka "NP" znamená nadzemní podlaží; "PP" znamená podzemní podlaží

31 Ne{}ytový pt'cstor č, 731,'31 zpŮseb v'yuZiti 'provozovna
umístěná v 1.P,P. Celková ¥ýmét"a prostoru je 93,00 m'

název pkMia
Mcwd2t?Í 1 %Ä)0
ääc.l aid 3.2 22 Aä m'
WC 4,90
äecisM 8.M m?

e.eEk.em. 93A30 S!e3Ĺ

Vybaveni jednotky: Déz wybaven'i

výměra podlahmé plochý jednotky s přŕskišenstvim pro účeŕý
$pmLNlastnirkého poäi'íu na částech domu je '93 nu m"·

K viasínáctví .jednotky ,patří kryfirta,, n-encsně pfíč ký, vniťM,i áveře
a dma nacháze:ici se uvnitř jeGnotkv. SoUčásti isou vnitřní
iRstalace, Ynitřn:i -Foz¥ay ¥ocĹý. Mim, ůdvcú¢ ®padách vod a vnitřní
rozvod',' tepla a v'Qďý kTůmé st·oupacŕeh vecl.eni včetně
uzaitíracich ¥emiiů, '¥n.iiřni řoz¥'¢xÉý spdečíié Éele'jLmi a aMém.

k dastnkM jednUĚky dáEe paůľ podíl na spelečn-ých čá®écä
domu a poz«nku o veh"kô% "930/ 16434.
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Příloha Č. 3
ke Smlouvě o převodu vlastnictví nebytové jednotky

Nájemr]i smlouva uvedená v ČI. V. smlouvy q převodu vlastnictví nebytové jednotka.
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; Č 2()13;'OMP/ 3099

mezi í.ě!nití') s|}]lu\.íli]ni sL|'a!ía!l]i:

Městská část Pr:iha ii)
\"!'š()\'ická 68
j(.)] :tS l'í'aha }() - \"ršoi'ice
Zash:}ul)clla: lnj;. Slílt'(.lS(!' MC l'í'aha l n

gil)()ic!)i: (',u, -?(){)1);'333(,'),.'Ĺ")S()(i
!Č: t)(lů6 ;')4!
['NČ: C7Á)(l()63')4!

(í'/ů/e, /ĺ'// /?rú/l({/lmu/e/ í

a

1.¢ Anh Trtmg
trvak bytem \'"íí!ašskC (ja[ul]3 !)a["(}7cni'
korespondenční adrt'sa:
( u\'edeľľá adresa .le též srmu\'eM)u adremt dk Cl. Ill. (jds!A.
iéto

bdlC.': 7ľ9779Ĺ7
DIČ --

(, dů/t' ./él? jen/ce)

u7,a\'imii !Y)d!ů č j l 6.'1 99(') Sh
l) luiym| a !)ůdlůi]]"IL| ncby ((')\')' ch |?1'QsĹOŕ. '\" platnclm 7ňČňĹ nás|edlliiá

sin !()1!\11 í) IlC \"' Yůh

Ĺ.
Přetlmčt nájmu

l.
ndcházt:iicí
Na
/)/'l'l()/l{[ Č, l

r)|"oi]ígil1]á l]d7\k)\i' prc'slor č 4()1. o cclkoííi \ í'mčře 93 tni
rsc' í l. n 1)()Ĺlhjží. \' dcmíč č, Ĺ). 731, \' k,ú, \;rš(j\'i¢e, ulice

u. l, Praha I l). (dále jen Plán t\'(}ři
s!ll|q)l|\.'\.

l



2. Nebytový prostor ..je v rK?mo\iit()sli. která ,jc vu \'las|niclvi. - hlavního města Prahy a
Slalutem hlavn ih.o mčsta .Prahy l:?!'la svěřena do správv městské části Praha .1 O. Městská

y " r Y S ,ŕ " r ' Ťčasí Praha ] O ,je opravnena prenechat nĹbyt(.)"y prostor Jo naginu n.ajemcí.

3. Ma[Ádaláře.m p()\'č·řeným pr()rla,iímaľclem správou nebytovéh.o É3rostoru je správni firma
PNI C 'Facility zi.s.. Pi'íj>a·dnou zmčtiu mandatáře .je pmľaiin1atei oprávněn pí'(jvégt "bez
souhlasu ná.jemcc. k(¢rému bude tatu změna pouze oznámena.

JI.
Účel ná,jmu

Nebytový prostor pře:lxechává prona,jimatel náit'n1ci do ná.jmu výhradně prQ účely: prodejna
potravin,

III.
Doba nájniu a skončeni ná,jmu

i. Nájem se uzavírá na dobu neurči('(ju.

2, Ná.jem zak)žený touto sml(:)l.l\:'()u skcmči c!()h{)dou obou stral], šm.ni (zánikem nájen')ce),
zánikem Ncdmělu nájmu. výp('\'čc!i podle § IQ nik. č. l 16/1990 Sb. v účitmém zíú!ni.

3. V při.padč \'ýpovč(|'i z ná.jmu nel)yt('\'éj){) pll)storu čiri'i Yypovědl1í Ihíita 2 měsi.ce a začíná
běZet l. dnem měsíce následu,jiciho po doručeni \'ý.po"\,'ědi druhé straně.
výpovčclní lhůta činí jedcn mčsíc v !)řipa(jč, .že ná.jemcc bude o vícc než jeden měsíc
v prod.leni s plaĹ:enjn] l]ájcn1nCh("j nebo úhrady za služby, jejichž poskytováni je spQjěňo
s nájlHen) a prol1aiímatel uí'ede \' odil\'()d[)ěni výpovědi výslovně tento důvod.

4. Nájemc.'e se zavazuje přijímat piseľ]]n()sli od prcmajímatele l)i.1 adrese uvedené v záhlaví této
smlouvy (dále jen sníluvená a.dresa.).
"V případě změny m)lu\"ené adresy uvedenC \1 záhlaví 1¢10 smlot.wy se nájemce za'\'azLlie
neprodkííě, nejpozdQii však d.o 7 dnů od změny smluvené adresy, učinit ria příslušném
odděkní pro správu nebyto\'ýc)) ljřadu m. č. Praha 10 osobně d.o protokdu
,písemné pt'ohlášení o změ-ně sj1)!ll\"er)é adresy. 1)0 dtby provedeni lakového j)ro|)lášcní je
ná,ie1nce povinen zajistit při.jimán.i piselmos{i na sLáva.iíci sm]uyené adrese uvedené
v plattiém znění smloul'y.
Za den d()ľu'čení pisen']n()sti ("ýpc)'\'čdi, (x]st(}upení od slľ)[oL!\'y, ríebo ,ja.kékoliv jiné
pisemn("s'ti) od rrorla.jimaEe|e ná.jemci bude pro účely této snilouvy iéZ považován den, 'kdy
Njjernce odmít! písemnost od ljr()naiin]atele převzít. ncbo též den, "kdy uplynul při druhém
pok.usu o do!1|čel'li posledl)i den ch)by pr{,) uloženi do'poručellě zaslané písemnosti na
příslušné poště v obvodu sl1]lu\·'enC adresy y případě, že si náiemce pisemnosi rlepřevezj"ne.

ámr
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N.
Yií,jc'm n C úlu :ida za služby

l . \/ýšt" r!á,ič!njlj'h(:) bé Siedná\'á \' s(.)u|adu s Q|?ecnč závaz|)ými plá\"niIÍ}i p.ředp'isy
takto:
93 pr(j(lcjnil [Íotra\'i}ľ I -156,- KČ/m2/r(:k (slcývy: jeden tisíc Ctyři sta
l)adesát šest k()ľLlľ} čcskýchí
( dkenä i'á(jl1e čii'.i: 135 408,- KČ za rok (sľtn'y' jeduo sto třicet pět tisíc Čtyři
sta osm kĹ)]"ul] č€ský¢h),
Nájemce sc 7a\':l7llií: platit í' mčqičRich ipIátkách vc výší 11 284,-
Kč lú,í účet m'ctlcný li Us 2!.s.. účtu: .

je spkimC 5, !)ři.$|Lišlíe]1(' kaki}[!ářni!)cl měsíce, za něž ,je
n:i shůrä účet. Dnem uhrjld\" niijemného a Zá!()|1í' lit! službv se rozumí den. kdv je

J ť .

pi"isltlšlúi spkitka a za skiZby ííši účet pm]a,iimalelc,

3. Náienlci' se ke dni pc)clplyu táu smlcm"y slcúit na účet C
línančni jistolu u.' \'i"ši 3 |Í:l.inÍL|. íl) 1(.' 34 M?,- KČ (S;ů\'\': třicet Ct\ři tisicc li'i
šlů minináct koru[) Pr('l}a,i imatcl !láiťl!]ci Lu-'[)!l]í ,iislo!u, včetně

äí l t) diíů N ti ?ĺ} předá11í rKmKnodRoce!lého pí'edmčtu
nájmu zpCí ?mmjíí11:!le|i. g;ků¢:ná iist¢m slcmži k úlu"aclč dluhu na nájemném a shjž|)ácl),

kú' k rytí pm|]a:|imaĚck k !?(.)škození přcdmčtu niti[r]u nebo
k l)r()cíkl'íi \' ,jeho Čm7a|qlm skúenc _'; istoty l)ei)i pl"a\:'o p!í)na,ilmatelc
vy[!]ál)il{ ůelý zbj í'aj i'c! ciluh n:i l)řisjtí<el]sl\'i ani jvá\'o ůa ná!j!"a(itj
šk()d!'. f kc ukůenC i?i'i?is()\'ám' [x) Jobu tř\'áňi ujen}nih(') vztahti vžily
l X \" rřlp::icjč. Ze p:r()tí?!i imiítel jisioiu m új]radl! dh)hí!. zavazuie se
nájcmcc skzit ii:i účet µrí)[uiiímattjc 711äi1L a to clu l () dnů pc) obdůení vYrozLmlěi}i
q .iei]'m čerpáni. bucic s!ůžcna ve výši, ktu'á byla skutečM čcr|)á[)a.
rRaxi!náh)č íia \'ýšc mčsií'nich Ncs!'ll)ěni tác' ro\'inRosti je \'i'po\'č(l!)il)1
dú\'í')dcm \'c č|árlkLl Ill, (')d$í 1Ĺ?o

. . . ..

d. P(K!pisen! íán sn)k)uv\' iiá jc'mc'c zářů\"c ii tlá \'á souhlas \1' se zák(N]enz
W

'"', !(11 ,i2{;í)0 S!' . () L)chra|}č údajů a () nnéně některých zákonů, aby \ rňpílíie
!.)|1)dlenl S ňí'l) mu :.i L|!iludy za phíem s|)¢)jcl)a S tlZWäRl m pi"(jslc)ru dle pktné prai'ní
úpraí'y !í)ů|1]\' být cm ,u'cřcj ňč!í}' ůdí'lic rláicmcc, \' přípaílč fi"zickC
\" rozsahu ,jn1aí\. pří.jmeni, by£l|ištč, Jiumá äsika tí oN!obi, za které nebvk částka
uhrazena. a \" [')i'ipa(ič p!"á\'nicki' í' r{77sahu ti rmy. sidk) Ihmy. k:. dtůná
částka ii t)bíjobi, za kít:íé nel'yhi i'ástka

S. PF(}naiimalcl je kuck)r()čnč ,iedlzostral?nč změnu výše lt)č!1iho
náici1mdm \" ]?ĺ"1 pajč nárt'isůí uxicr'u Cílí za !)i"edcjíí'l7.cjicí kala7dáí"lii rok
dlú s&lcrú Ĺ'skC'h(:l stati šti ckéhu úřad li. N äi étjinC platné pm) ;:)ředcházqj ici ka!t'|jdář!)j rok
,je |)rnnajilna|ťl ('m'á\me!') z\ \"ší1 až (í 1(1(") '!/j inckxu nárůstu spotít'bilejských cen.
['u}(:el)lLiá]ni část iníkx li ich cen, o kterou sc \' pi"js[ušnCnľ

ufkaleMiářnin! roce skutcčač zvýší nájcmnC nci)yk)\'ých jgrostôr, stanovi svým
Ríuiíí č:Mi l'rahtí ](j N :ijelnné ííu& \"Zd\' m ceh" kalenclái"ni í'ok. tah"

· pr µ

k l icduu rok u 7.měiíu vc \'i'ši tjáj¢rl1ilčí]() ť)7l}áľ1)i
rlí)liai imtiid \' spriu 1\ĺ l"íqern!)otl li:)rmou ncjmč,ii dc y)
(). kakmc!ái'njh{\ \" pi'iµadě zústá\'á výše Mi,iemna)o za
l)řiq!{jš|]i í"í'k \" pí'scmním íl 7\Á'šcňĹ g)íiicmmho sdčlí

"7
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současůě i)r()najini"ale| ná,jemci výši doplatku k ná.iel11nénlu za předcházějicí měsíce
ljřislušnCho kak.ndářního roku. kch' l]áiemce plaůl ná!ielnné pkuié pto předcház,ejicí
kale|'1dářľľí rok, Pr()naiimatd .je ('pĹ'á\'ně]1 zvýšii 'i)oprvé nájemci l]áien]né v kakndářn'i.ni
roce následuiic'in.] po podpisu tCia smlouí'\'.

6. N4iemce zavazuje platit p|T)ria.iimate|i spôhi s nájeínným na sho.ra uvedený účet zálohy
na služby sp()i¢'né s úží\'ánin) nd?\'kn'ého prostoru, a to ve výši tu'č¢ňé pl'onaiímatelen] ve
výpočl(;vén'1 iistu. který ívoři |1edilnou s(")učást této sm]{)uvy jako přílohu č.' 2. Zálohy je

jjrcmajinlate| (]prá\'nčn nájemci jcdn()gu'aR|1č zvýšit \' !)ří!)adě nedostaču.j'ícic'h záloh
"v pře(jc'há7£iícim kak]}dáil)im roce. a k) takovÝn1 7pů$obem, aby vÝše stanovených záloh
,pokrývala cenu j)(jskytt)vaných služeb v předcházeiicí|11 kalendář;úl-n roce zvýšenou o

proka7,a[elný nárůst cen lecl1to sluZcb cjcí s:|bdoda\'atej ú j)r(}najímalcle v Mís)ušnCm roct"
7. Dopjatk y ná.jefnj1ého dle a. lV. udsi. 5. íél(") smlouvy a clo-p"1"atky event. pTeplatky plynoucí

z r(jčr)ibo \yúao\.'áni záloh na služby spo.jené s užíváním nebytového "prostoru podle
sklítečnýc:h nákladů ,jsou splatně do 15 dnů po d(}ruč.e]li vyúči.ováni. nájemci.

8. Dodávky plynu a elektrické energie !)r(' nebytový prostor se ná,ien)ce zavazuie za,jistit
sa)nostátllě na \'lastl1í účet a riziko (včetně přjpojovacih() poplatku) a v ml|adll s 'tím se
lláien'lce zavazuje úzä\'řit příslušné smlouvy s dodavateli .plynu a elektrické' energie .pro
nebyÉo"\'ý pr()st.ol".

9. Náien]Ĺ'e se zavazu.je za,jisiit na vlastní náklady provádění "revizi elektrických zařízeni
v sc)u1a(|ll s právní 'úpra\'(")u (7je.in}ála dle s()ubo!'lt rK)re.m CSN 33 2000 -
Elektt"'ic.'ká zai'izeni).

10. Ná,jemt:e .je pĹ)vine.l.l rklk|ác|a( iía \'|as(ní náklady s odpady. které vznikají při užívání
nebytového 'pr()sl()ru a při L'lŽí\'á|íí srl()|ečných prostor (kjmL) z č"i nnosti ná,ie1nce, .jeho
zaměstnanců nebo Qsob blízkých a krůlkoc!c)bých návštěvníků nebytového prostoru. Při
ruikkidáni s tako\·'ými {)Ĺl|)ac|y .ie ná.jerncc 1)(')vi[ľen d{)drž(jva1 příslušné 'platné obecnč
závazné právni před'p-isy (piatnč vyhlášky hl. m. Prahy v oblasti nakládáni s odpady) a
dále se nájemce za\'azu.ie podřídit se při nak.]á(!ánj s těmito odpady pisemnýin pokynůni
]M'(ma.i:jmaldc ľ1.cb(.) přisíušné správni linny.

l l. Nájenice je ].)ovi]1en při skkK|()L'áni ricbo použiváRí hořlavYch látek (pohonné hmoty.
naliv. barva ('l ředidkú a \Nbl'lšn\:'ch látek (PB ---- acetvlen, kvslík) postupovat podle zákona
o požární ochraně č. 133:'85 Sb.. zákona C. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb. a
vyhlášky MV C'sr č. 37,'N86 Sb.

\,ť,

Práwi a p()vinľl()sti nájemee

l. pl'on.ai imate! přcdá\"á l)íiielnci nebyt(Ný pr(:)st(jr ve stavu v .jakém se nachází, .ia:k je uve:c|.en
v předávacím proto.kolu, k'ierý t\-"(')ři při/ohl$ Č. 3 této smlouvy, a to ke dni ,podpisu lol1olo
předá\"acího pr()t(:)kdu. Ná junce s{}učasl)ě podpisem täo slTÚoll\'ý prohlašuje., že si
nd)ylc)vý prosl(')r pI"(')h|édj a ::ez.námíl sůi: s ,jeho slavem, .jak .je l)')'ps.aný v před'ávacim
p!'otok()lu. Ĺeľlt(") 5lä\·' mu \-""}"hc}\'u,iť a l' tomto stavu nebytový prostor do nájmLl přebírá a
přijímá.
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2. 'x:ijů1l]cc 7jČ zácĹ17LiiĹ' užň'at ljřl"('|ma nájmu ob\'yk|ým 7?ůsobe1n, v sOůiĹIdl"l S účelem
ľľ.ái!]ĹLl Llvedcn{'m \' ČI. j] (K|$t, l. této sn)iou\'\', udržm'at .jej v d(,)bré'm technjckéln a

Yes'teíic.kém stavu 'iak, alw nedod)ázc|(:) ·ke škociáin n1ateriálniho charakteru. "V případě
W

v,miku {ako\.'Clo škody \'in()u náií:!}'jce 11eb(') osob \'ě vztahu k Rá'ienlci nebo návštěvniky
L1ebyk)veho ná,jcmcc lak(n oLt škodu c'(jpo\'í(iá a je po\'in¢l1 búz zbytečného
(Kľkladu uvést |jet)yt()\'ý .pj1)·slo!" do staru přeci r'znikem škody, pi'.ípadnč škodu
]N'onajimateli linančnč n:íhmdit

3 Ná.jemce se La\'aLllic c)Lnúlnit ])|(Íl]:iiínjalcli skutečL]osĹ. že se stal plátcem daně z přidané
h(jcln(m'. I.hůtů pi'(1 (')známení činí 1 'l dni od ť'bdržt"l]i příslušného rozhodľ1ulí od
Finan.Čj1ílK) úřaĹh,l. Sl]llu\'ní ])okula za |'!esp!nél]i' této po\'i,m}(")sti činí 5 ()C)0 KČ,

4. Nájenice ,.ic ()pl'á\'na dáí ncbyto\'ý pÉ'os!ór do pc)dná.jlnlj p()uz€' s piEdchc)zíľl] piscmnýlr}
s()uh]asen) pl"o]]a,i imatek. P("j\'inrlu.$ti nájemce ,,je l)řelnoži1 úplné Zl1Č'ľlĹ p(xh]áielnni
srnk)u\·'y pr()lla,iima[eli a v) čkí'it \ ! i s(:u|}]as|.l s p()dná.imenľ pronqj il]]ate1.cn1, i)nem
clomčeni piselŤ]l)éh(') (}z1)ámt:l'li o a.šu mľNĹa.iijnalde nabývá podnäje[]]ní smjou"va
účinnosti, jakýkoli \;" duc!atek k p()(lnáielnni smk)ll\'č .je i)á,iemce oprá\'něl] uzavřít poůz:é
s před¢·h(.)zín] sc)u.h{ascm pr(maiimak'k. Po(jná,iemní sn]k)u\'a nebo .j£jĹ d.udí"ttek uza\-'řenÝ
bez. předchoziho |jís€'lnnCho s()uhlasu pr()naiimat.e]e =dsia\r'ují od poč;átku neplatné právni
úkonv.

5. Při res'pekto'vání účelu nájmu Lwc(kľ1é|1(} v a. 11. OčISt. l. této smlouvy .je nájemce poviRen
už.ivai i1ebyu)"ý prost()l" os(.)l')ně. popř. p|"(Ĺs[ře(ln.i ct\"i[lí osob l)|izkýc'h, svých 2áměstnaiľců a
k'rálkQĹk)bS"cl1 nebytm'éhú P]1)St{)l'lí. P{)l'ušeni "tohoto ustanov'en.í bude
po\m,ZováR{) za r}&kyv()].el]ý po(jnil,:iťm, .a tedy Zá\"áZfiC porušení smluvní povinnosti.
zakkída,j'icí prá\'(') na ()kamž,ikj \'y)í)\'čzerji []á,,mu.

6. Nájemce ,ic l)o\"inen Llmož.nit \"sllj.l) do prona.iatCh() 11ebyicwého prostoru p.t"acovnikům
pronaji.matek l')d)(:) jiní ()s()bán1 za úCdem k.ontroh" n]'ajeEku a hos'poda.řél1i

. W b"

s nebytovým pr{)su)re]'1]. .N'ijjemce se za\'"az,u.ie z!:·řístup1.1.it předmětný nebytový ,'pEo$tor
pronajimateli ihned r l)ří!jadč havárie nĹ"!'() imC L)bd{)bné 11'1in')ořádné situace: toto
možné. ná.jcmcc pŮskytuie tjl)l(c' l)r()ľÍajílľ]íiteli souhlas kc vstupu do přcdmčtného
11cbvk)\'ého prostt'ru \" ,ieh(] nerřik)mlK)sti. a ĺá) za účelem odstrančni baváric nebo řešení
.iinék)b(job'nč nů1]u".)řáclne situace, .ieiiz řešení nesnese odkladu.

7. Ná.jemce se za\:'az.uje nqm)\'á(|čt v ndjyk)\:'ém l)r()siQru nebo ve společlIÝcll ])r(jstoľ"ech
,W

domu sta"vehni úm"a\-'\'. které \.'\"Z'.äcí ují sľa\d)ll-i po\'()]eni č.i dle 'stavebního zák(:)na,
nebo iinC po&tainC změn y ncbyĹU\'Ch(' l]rclst("}ru nebo 5poječl]ých r)rosu")rů ck)[nu. zejména

' + ' t Ĺ G Y Y r r b, e r ď

unĹLm)\"a(' na nich \'J'\'éSňl stm.', os\"el]eI]L z.arizení. SJOůZlC1 k !'ek|a1]1e a!)(Ki. bez
l)i'¢'dci)(:)zí|i(:) sŮLÍh|asLl pmÍa.iima[í'le. 1"et'íto souhlas i]en.ahľ'azuie stavební
p()\"ojeni. Pokud ná,iemce toto ustan()\'("|.}í poruší, bere na v/'domi, že pI'{)l]ctiíl1)at.e] .je

op.rávněn pc:žadovat odstran.ěni lčchtt) úpra\' a ná,jeínce je po\'inen -neprodleně na vlastni
náklady Ěy!(.} úpra\'y (')(isll"an11.

S. Ná,jemcc sc p["(;\"ádčt na s\'C náklady bCžné orrá"\'y a údržbu: zásahy
nad rámec bčž[)\"ch ("p!"aí' a údůbv síni Pl))\'CSl pôli7£ s přcd"dío7.ím pisen'mýni

V y

pr()m|i']nateje, Záciosi ĺ) lenľó souhkts se ná.jem.ce z.a\l'azu,ie c!dožit E'ozµečtem
i[1li)m]acemi k pos()uze!]í účc]nosti záměru ntíiemce.

µcyw'lděn('
·sou hlasem

a ostatními

_J
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c). Stavebm' půpi". jiné techj"?.ickC ůpra vy.. které prc)\.'e(ie náien]ce \·' nebytc)\'étn. pl'osu)['u na své
tíák1ady a s j)isel)]lľ$ m s()uh|asem pl'í)na,iil]1atek, a které budou mít charaki'er
technického zhudlí(.)cťni ve smyslu § 33 zákc)lľa č. 586,"1992 Sb.. o dani z při,jmu (dále
,jen ZDP'). \ platném znčni. buck pc) (k)btt tr\':í111 teto 11a]cmn} mibuvy v s()uladu, s Y: 28
odst. 3 71')1'. n:ijcšncc. Pl"{:na.iinmlel sc' \" soL{lacíu s u\'edeným Š 2S'
osi. 3 ZDP z.a\-"azLÁie M'z\'ýšĹt p() ('|(]bu 1r\'á)}í přĹslušné riá.jemni smlouí'y vstupní c-em
dcím u, ve kte.rCm sc nachází ý pí'osior. o h[)dnQtu těcht{") ú prav. U slancj veňi tohot()
c), ()dsta\'ce písemní' souhlas pK)l}a.i imatele k-e stavebním a jiným
technic kým Předmětn}' s(')uhlas ujčlu,je ptľma,iílnaíe} vždy sanľostáLně.

1(J. Ná,jemcc .je |)(.)"\:'iľľe]') už.i \.'íú ua'yio\"y Pl"()Si(.)t' v souladu s pi'ávním řádem, pravidl'y
slušn().st.i a d("'l)rS mi mí'ařy. .N ájemce tjť: buí:k y |}!"(maiatých prosto.i"ech p!1)vozov at č.inn()sL
ij<jíá 6\" 7i)ůs(}l)Q\ ala nadmč rný hluk. znečištěni nebo jiným způsobelĹĹ
nadmči'nč (')l)lěž.(')\"ŕlja ekolí.

l ! . V případě ha\'ál"ie v nebyt(:)\'éľ)) p|'Us'lonl a \' s(")u\"ise.iícicb spokčných prostorech domu je
nájemce p(:)\'inen provCsž zásah. který zamezí vzni.ku dalších škod na ]na.ielůl
pr'ona,j imatck jakoz i třetich cisob. Dale je poí'inen neprodleně prona"j imatek c)
šk(Kiách, zá\'a(iácl1 či zi'rátách. k nimž. došk) lak.()\'{)ulo minu)řádnoLt událostí. "

I 2. N·á,iElnct' 8ě za\'azuit' ck)drZ.oval při užíváni r]d)yi(jvého p'rost()'j'u vešk'eí'é přislušnC
bezl)ečnostn.í (BOZi"), p(.)žárni, tec iinické a hyg,iaiické obecně závaz.né 'právti.i předpisy a
n()l'my, plainé na úze.nii ČeskC ůep'ubliky. jakož. i. všechny .osta't'Ě)j příslu.Šné .platné' ČSN,
které nema'ji chaí'ak (¢·'1' nbecně 7il\'azlľého !}rá\'níh() předpisu.
'Dále u' ná,jemcc d()drž("\'at re<kci'č pisenmé í'e7l)cčnc)stni (' BOZP) ä p|"(')['i!)()Žííf"l')'i
přLzd|)isy a písemné poky ny. \'y(ianč p!'()nai Ímale]em ,pro přisiušn(}Ll nemo'vit()sl s
nebyt()výní l)l1)sl(,)m1]. s těl]')ito pi'eclpisy musí být !1tíjemce sám n.ebo pl'c)středž).icl\'i!ľ] ,jeho
7a|}]čstn:ulc'c pimnni' smiámcn a ľ'í'l q nic h řádnč poučen.
Ní\jen'tce se zavazt!.ic nést pi'ipad}1()u ůj p()Y"ědr}ost, za škody vzniklé v sollv'i.s]ost.i
s uesp|1lěním této [)U\"inní)sli u za\'zuu.ic se uhradit plľ)naiín'íateli 'v7.í]ikjé škody a sankce,
u](ůené pĹ'(ml|iin1atc|i \' s'()L!\'is]osl] s nesphičním \"ýše iivedených sn]lu\'nieh,

.iajrlosíra!)l]č pisť:nIl1í' ul()žcnýd] nebo z, p|aĹných prá\'ľlich předpisů
plynoucích. 1)Ĺ')\'ilu?ostí M,jcmccm. "'|jm|o tjstai)(^"enin] nc;jsou dotčena obccľ)á tistanovcní o
'náhradě škody, dle platných práv[1iel) pŕcdj'isů a (")stalľ]i ustan()velli této $mkjuvy.

j 3. Dc) 3 cĺrů pí' 3k(mč.€!ľi [1á.i[nll .je nájí'mcč pt)vi!]:en nebyt(")vé prostory, které jsou předmětetn.
{)(íi'nu, ml)toko|::ll'nč })í"cdť[i ľ:)r()ni'!ii!'natdľ \·"ykjizenC a \·'ě stavu ()dpovidaiicím. cjb\'yk|ému
oj?{)třd)elíí. .iinak .je po\'i'nc!] u!]rad.il pr()lKiiin)a.te]l \"zniklou škô(jLl.. Datum podepsání
pK)k)kdu.ie K)/'ho("|ľľC jjro p('$Llz(n'áni \Á'á,iúmnúch \'7Ĺahů.

] 4, V připadč. A' náicmcc buck tůNat l)eb\1(}\'Ý prosloi' k jinému účciu. než pro kteří' bd
, hr

stavebně určcj? ( k(}liĹLlci()\"íi|"\ ). 7a\'a7uie se ná jcintc provést 7měnu v uži'vání nm1ového
l)rosk)ru \' s()Liladu sĹíl\'ebľ1ílÍ] zák(')nť:ľ)) a ú&:lem staIK)veným \" této smlouvě, a to na své
\'lasíl1i náklady \-'t" lhůtč do šesti měsíců ()(k dne podrisll této smk)uvy. Po ptm'edení
7mčny \' ůži\'áňi buck l)cb\1("l"ý |'r{)s:()i" užíván pro účdy u'"cclcné \-" článku lj. täo
sn]](')uvy.
Dc') 15 dnů po nabyií

p!'(jsl()nl
(|"e|'eliltu !]ehyt'-'\"ých

práí'.ní ln(.)ci j](} rozhoclnt.tti o změně v užívání předmětllé]]o
.j.e nájemce pŮ\.'i]ícn piiedk)žit k(.)p.il tOM)t(') rozhodnuti pl"o.naiin1ate]i

íjdb¢)ru (jl}čc)]i[1o nia jetku l městské části .Praha Ú)).

6
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V případě, Že přísiůšní' sla\'eljl}i úřad nebude \'yžad()\'at zn')ěnu \' užíváni předmětného
i)cb\'tů\šé|1o I) "osIůřLL zä\ íl7Lljc sc ľ]áičl))ce dc šesti měs iců od, podpisů täo smlou\'\'
přejk)žil prolía,iÍmate]i (:l'e!'"e|"íi'l't? neb;'l(.)\'ých prostor odboru ôbecniho niajetk.u Úřad;.l

městské čámi Praha 1()) piscmni' "! jáclřcni m\"cbního úřadu c) torn. že změnu užíváni
nevyžadu.jc.
Nesplnčni 51]Qra uí"edcných r(.)\'imí)gtj bude dle tCtc: s.míouvy pQva7k)\'ál]o za úž.i\'áňi
iľebyt()\'étÍo pros1c!ru \" r(jz!)orl| s l(')u{(') sri]|ou\"oL} a může být důvodem \r'ý;pov{'di z. ná,jmu
net)yt(j\'Ch(' f)ros(('nl ze simiy pl1)najimatc|e \-' soulaclu s článkem [j], odsi. 2. této 's.m ÍOLl\'j'-

15. PF()\.'C)z.iľi cl(.)ba sc' mn(g\'u.ie od lj6.(')() du 22.0(l hodin.

VI.
Sankční u,jcdnání

!. Ncpi'cdá-)i nájcnjcc nd)}1í)\'ý pr()s[(jr. ktcrý ,ic pi"edmčtem Ĺ]á.jľ11LĹ. clo 3 cInů od skončeni
ná.jníu, zavazuje se p{Í)naiimate|i zaplatit smllN'ni pokutu Yé výši tro,i'nás(jbkLl .j l" 12
Sj.ednanél1(j ročl'}iho ná.i[nu za každý i započatý kalendářní měsíc pr(.)d|e)ľi s vyk!iz,enim
ííd)}to\·a]o I)µ)sl()rLl čt'mž mííi &'tčení' i)!'á\'c) pr(ma,iíl11atele na náln'adu škcxfy vůči
ná,jemci.

2. Pokud !]á,iĹ:l}}ce do 3 dnů ód sk(:)|ľčeni !'lá,il)')u ne})yl(')"ý |')rostor nevyklidí a nepředá
pro.tokoláí'ně pÉľ)])ai iníateli. .je mľ)lu'tiilnate| opl"á\'nét) předmětný nebytový pT·í]$t()r (jte\'ři1,
věc:i nalezeně \.' 't,)l1ľtt:) l')l")storlí vyk!id.it a uložit,, to vše zcela ňa iůklady
r)ííicmce. Nájemce sc zĹl\"a7\lic Lll)radit !)r()ría,iímate'|i y plné výši tyto náklady včetně
pr(]l1a.i imat.člem způš:občnýc:h skoči na cizích věcec.h na!éza,j.icíc.h se nebo zabezpečujicich
rlcbyto\i Pl'(')Si('}r a 1(1 do 1 S dnů ode dne doručeni pisemnC \"ýzvý k zaplacení takových
náklad ú.
Po využit.i shoí'a l,ľve.dťl1aío l)oslupu zašle |3ro))i'liíiníl't'el nijjt'm.ci na adresu doh()d ňl1K)U
v táo snlk)u\'č pisemnC vyr()zuj]]Cj)i o pr()\'eden:i tob()lo ,postupu, výši upktřk)\'al]):"ch
rkikíadů a (' /pús(")bu a d:l|ših() nakl:idání s \"\'klizenÝmi úžc"mi včetně př'ípa(h]('
'\·'ýz."y k ,i<'.iich \'yz:\'edmltí.
V při))adč td}ot() |)')St\lPt| inĹ'úc !'r()nííjí|nald na včel nalezené v í)cbytu\'él1)
{)rost.orlľ uplatnit z.ákonné z.ásiavni a |)ľáV(:) ke kryti připad'nýc-h pohledávek
ná'cmcc vůči |]r()í}ajimatc|i \' souladu s uslalK)Ycnilni § 152 a násl.. § 'l 75 a násl. a 672

q,

z.ák., č. 4()"1964 Sb,. ()l)čanské.h() zák()l}ik u. l' ?lah')énl znění.

3. Náic|1}c¢ se /,1\ í!/ůjc /.:1!'|:]1i( pronaj in"]:llc]i \' případě []orušcni p(')\'i!)jl£)s(i u\'c(]ených \' čI.
JV. úruk z. r)l1)dlL11i Jk plauiň:h ;)rá\'njc I') l)i'c'(||.)ist'l. cíů mwyluču.je up1ainění nároku na
náhradu škody.

\'j].

7mh'érěČná usÉzlnovení

1 . Práva a p(?\'il\n(jsti ]Ku|3ra\"el1é í'OL1Ĺ() Sl]]|t)tI\'[)L! se ·řid'i příslušnýlni tÁsíat'l[)venimi zák(")lla č,
] í. 6:' l 990 Sb. a zák(.}na č. 4(,"),"| ')64 Šíj. " platném znění a s()u\'i;e,iícich ]Mi\·'ních předpisů.

7



Tato S,i']']|{)ĺ!\·'ĺĺ na|)::'\"á |')líi{"li('.}sli dnem l')od!:istl občnía s'm|u\'ními strananii
prvnihĹ) dne měsíce msled u,lí¢"ih() po [)odplsu K1f'.) $mk)u\'y,

a účimiosi'i

r
. P

.~

h,,

Z.mčíjý' sR'j1 1ou\ y ,o néi|:lnu ,,je n']()ž:n() pro\'adět pouze čiskwanými d(.)datky podepsanýnii
oběma smiu\-'nlnľj slra11an]].

Sml(ju\"a .je \'yhot(]včlía \" pěri Mc"jl}(,)|j.i ýecý s pla'lr|{)sl.i ()1"iginá'lu z nichž. po i{jdn(:)m-
v\'!)()to'\·ení obth ži ná{cn]c-c a j)řišdĽ!šl]:i s]')ra\'nl l 1!"ň).ít a iři \'yh{;o\,'er!í' p]"{)najin)atel."

K,'

Obě strtíny pr()hlašuji. že Sj tutů smk)LĹ\1í přečetly a že .ie vyjá(|řenin] ,je.jieh svL)bodné vůle.

V Praze dne Í 7 ··U9- 2ů13 V Praze ·drl.e - 2 -09- 2013
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l

l' výpočtový list platný od 10.2013
i

l
i

Adresa správce
PMC FACIIJ1"Y a.s
Re\'1)jučni 767/25

110 00 PRAHA l

Adresát
Anh m.'ůg Le

Adresa pr(^'ozc)y'ny
PMC FACIL1TY a-s
VŇ()'vickži 1429/6&

........
Pronaj.ímatd
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršo.vická 1429i68

10138 PRAliA 1() tOl 38 PRA1·1A 10
lČ: 00063941

1)1(.': CZOCK)6394!
Ba{lk.úCet: |89026··20(K)733369i080()

PC :l Variabilní sYmb()l ?3 l SOl
{ "'Nebytový prósů'rr prockjna potravin
ČÍslo prustoru 5(/i

-! Sphttnost
|Doba placeM Měsíční
!D.ruh vúahu Nájeníce
výpočet nájmu Dohodnutá sazba za m2 (prostor)
Plocha pro náj. 93,00 iTŮ

""""""""" , řopení
i ľodlaži
: Tech. stav

j

i A.dresa prostoru " ;
ÉSPOJC F. 73ltl í

! ](11 ('íCj PRAHA 1(1 í

P()dánÍ výpovědi l
Penaíizace Úrok z pTt}dkni l

! Počet osob 2 l
l Ruční sazba za tn2 456.00 ;
i Roční nájemné l 35 408JKl Kč !
' Směrné řísio ( I21)l201 t') O
iVíiah N%

! Púčet niístností l
. . . . .. . . . ...,.....,.....

výměr úhrad za užívání nebytového prostoru (služeb)
!hb!ožkj Částka KČ '
!Nájen"mé " l ! 2.84,00 v lI
jÚklid 80,00 s
l Komíny :3'5,ŮŮ S
'Spc}kčt3á elektřina 40,0U S i

. ;N(ije/.nné Ĺ:.e/kem // 284,()(1 :
! S/uEbp' ce/k?l/l /.5Š.(J(I Ĺ
!Měsični předpis celkem Kč l .l 43'9.00 )
; Hoťovosl .f J 439,00 !

- l ·
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5 list MČ i'i'aha lil

Roz,pis místností
! Mistmst T(kp(mí Ct:lk, m2 Podíl m2 TUV m2 'Teplo m2 N'ájem in'2 '
"[;rodejna putraviny 'I"{)p} x! ! 93,(')|")! l o OůŤ l').orjl 93.()0 '

i . i ' I ' ·

í Celkem .,,,, 93,Mi (j.{,)(j U,{)"(ĺ 0,00 93,EM)'

Nájemné je splatné v icrmíňu a die sml(')ury. Při platbě na účeí vždy uvčidějtc rariabiíni symbd
prost'cmí! V případč p£:'z(h}i platby buík sankční pť)plalek z prodk[).i" dk' ná.jcmn.í smk>ttvy.

Úřad méswké čásů Praha 1C'
Odbc"

m ')k'
Ví'šc:vi¢ká 6Sl, 101 3E3 FíäM i')

b

Pm}ajiľmfd
PRAHA 10 cine 02A)9.2t)i3

........,...,,.

7
. . .
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" "" Protokol o převzetí bytu C :

. č ...-,v domě B?,.... ,;:""
,. ,,hci .-- Ĺ)'i:l:}'íě$ri, ,, &ŕií . . ,&'7n=

,ľ .ť-' '", ·'"1,, ,í. ,:"1?1'lSt'íj. . , '" ' 'řq · ĺ-" ,,.. w.:i'vatde . ., , ," ,'ť 'm l ; " C,; .. C7· C7 .u .,

'kterému byl byt "přidé'len v ,7é drie ^' - "' ·"" 20
č, ,i je v šutu énuLEti7£!!!i. . .<.1.".. p(?cch{)di. pod k s"kádá sc z ktíchyň '"""""' pokqj'ů·*t':'":: .. ...přÚdýíľie.
, , $<:"' . , .. , ha"ly. """'"""' kom ot j:. """'""" spúc,.. "":":'""ko(ľpdny. """"'"""'" "záchcřdů ""'"'""' b:í lkónů. .., f""";""'";', .sk'le'pii a cAle
7
$ t.imto vybáveni a záři7.e.ľ']ín1: ,,.: j;.-'""'";:·'"' &"í::'

tu"" g'

A. Celkcyv'ý stav
. . . .Výbaven.i a za:řiz.eni

r
J. Elektric'ké ved.e.ní
(.kde,.jak,stm',p{jčeť
" ypínačů,zásu'\'ek, u místě ni
elektFo'měnj atd .)

2. Topeni stín')

3. Plyn()v.od (.kde,jak,poče!
kĹ)h(,)'t'ů atd-)

4. Vodcwoti (kde, j-a k, počet
'koho.tů)

5, Zaskkni oken (všeolx?cný
sta"v, poškoze:ní, kde,ja..k)
6. Nátěr oken
dveří
podlah
stěn

l I

'7. Ob.klady stěn (kde. jak)

8. Rd.ety, Zíůu žije (sta v, počet.,
umístění')

Ptc:pis d stav ' ' ' . )

'ý: """. ""
,d

,r*

,g'Ľ::^::""'" ".a
L .

.ry .... ..

. . .. .

W, .

.";í>-:;'
,..." ú ĽŽĹ -.'-ši'"-;,"

S), -Ostatní (zv(71)ky,
tekh'n; STA a jiné; sta v, cl rii h,
umíst:ě}1i, p.c'čet)

,ď

l

b

Ĺ'

h
· · l

,

....... .

!
!
b

10. Sklepy (S)svět]o\'aci t"éksa,
.,r2,asklen.i oken, dékmi d vtíre a

j111ť?

. , ,

B. specifický popis
""

ká mna, ta d iátc'n'
..

Sporá.k
()světj(:}va(:i tělesa

'A myň d 1·('7
= vvl-evka
ii k:íchy"ňskzí linka

p('dla.ha

.>^,<. .

,mp

W

., r . .

1'^
....

.."

ďjr

S:kt. C, ST 1(110 1FPS 506$,"k$

ll
_1

'"ĺ'7. "2'1 C'": '*:'í':' :¶9



" , Vybavení a,zgí řízen,i) N, ,. Ĺ:('če'l i, Pí:'·pis a stav , l<y';:i'
;p; J?:'

- - -'Ť ':·' stí" " ':kamna, radiátory ;t <'
F' "' ' y" 'Z: .Ä

m. c)s'větk)vad tělesa " ! u:i 1,'··:.,.
:, ' . .' . L

'5 " 4 """ """" ' ' " ' ' :"";'1', i -··y L:'::·:.::ä
pckjl ha ' ;jí í ," ': ,. ,."·;ý

Ci
·1L ":'

k'n:'É!' "?'!iát(")ry' . . -'-- 1//"- -
OSN'. tlovaci 'ěksa ,"

l
r'"...J.l

.ďm urnÝ vadlo ,,."'
Z: .. - . .ť . . .-

Sp'"'hy ,. ,. . ,l""
ohřívÚ' vody /'""'":"

:'t. oh'ŕivač vzduchu ' ,."
;8'

,ď'"

K
ť

..,..

K'
' "' ' ' " "' " l

ť"

l' -· l
.e kkjzť!t(')v'e za"r.izem " l""' ... - . .. - -- · ..- !
O f'"
= .. .... .. . . . - l" ' ' " - '"' "" ' i
U ' i

"SU l
jq _,_ l

,, , , ,pody!hy (kde,, ja ké) . ,,.,d/
X

,l"""

,l
.." ,e ,,l"

" - .. I r

čLsk í:'(uion]ěru stav v m3 ď;.
.., .-.

,, . -" ' , ," "L""

U(}d(mlěr <\/
-... ..... , .....

........ ......číslo vodť)nlěrt.| stav v tri3

, ' n~1

.ŽI - "v od.om'ě r 'i'V ' , ,,,..>-·-""'"""""
á

: Hr.r ·" H" '"~0 :"" "
ŕ "

Cislo stav ,.-" ' ' či"sln 'stav
:tMřiče tepla číslo "'"'"' stni' .· """" éísib 's-tav" "" ' '"'"' "" '"" "'"""

L,č:iS,it") ' "' _Mai' "' 'čísk "' ·.:tav ,.ď"
I

zasílací adresa pto
vyít.ä:ov'á ní 'šlu ž:ěb

Nm'ý na je'nice sc)l1 h Iasi se sta veni t)yt(yv(g jc?dn.c)tky, k terý převzal po př{"d(:ko7,.im nájemc i.

[')d (i(.)mu ("cl l)y't1.1 " od v Ý t-ah l.! os ta tni'ch celkem
Pi'edán'o k HCů :m~" " ' " """'""'"""' '"' " " " "' "

l l l i

m

- ' <:

E
K

:'C;
».
':

.....

Vr

;

í
ť

Š

:'
C

<::
.Ť

.É'

,g'

byl uzit' ,1Ťi?Ĺ šnů1{ }'5 ""innň 'S'! t'n"ajatý byt st:,' vším \",'b;,wenil?'} a zaŤizĽ'ním ve' stavu, 'l" ja kí'

jej

.

pTi ĺ's!.eĺ1ž si9 vÚ'zmť:' niž l?ĺ"\' y kl'ť' 'j' :'.a1 u ž.i\'ä l'eľ ňil ÝEka)mj, zt"' za byá:u či }ďu;.
i ľěi SJ-ĹlV n'NL1 Zírá tům, Ty'tí":Z '|"1 má 'i pcikuil

bytu spi ávůu dc:miu í'i buíli..' v čá:ú'i t ' "Z mčn;i tj\"u '. yi'zi í'í.'ni i'. z l:'ykŕ
I.ľ?€:g.j. a 1'1\ u i.í :; 2,1' ťt

:
skunčii. a tak at'í' b'rla i! ':ks 'ncil,i

..rnč:sií:e MÉskmik:í"hĽ' p'"' mc'i, l, ŕ' ŕ'lany. 1'ů ů1[.·1)š

V

iit(' v\"bm'eťlí jt':ž. \,' uájttmni dobe dc'
Á1]lái'::l:íuú dí)l:)č". "f'rávo už.Nat. byt zanikn.ii:

tř\,· l ej úii'al \;' ť: ltú numi il11},S j Mt ir lí't ú Úľ, k: d ¥ i11íÍ
.. &

í'; štrřii |3 ihútú ':kůnči ni

\ ::

'f')"

f ,ť r ,,.· ,,·"::"'
::'"" '-

r

.

.,..

"'"'"' ·":""·7
d ne '..':'"""'"" "·'·"', 2(Y,f 3

. - - .. . .:n', ': "-·':." ;'" ·' ,-:'""·"'
; : '' ".í :

ť
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'..·· m" Š; ? .."'·€'3 '\ Ť' , :,.::' .. '··. '
," 7.:. %?'.7· . '.g

e' ,ŕ 'Í' " ' S
.f -·1 ', .,, . ,,E.' "

i' G-ý';

.ú:""' ' ' . á,.
.,..:

r ·

a

" " "'" "' ," í)(}(líí|ck č, l
'-- -.·'"'" ke snilcntvě o |]e|'\"[c'\.'\'"ci] dne l 7 g 7{) 13J

l, Městská část Praha '1()
sc ':idkm" \'řšcn'ická 1429 "(:X l'í'ah,i \'l'jí\ cC |"j("' 1Ul 3S'
K ()': ()()("]('N)4]
1)1(': c7g)(jl)či;')41
kú' s|n|L|\'[)ilnu .icdnát?i mjr'á\ 1iů.'r \'1:! l' l ){!\'l,| l" \'1 1š,"\. \'C:&)LľCí (jĹjh()l1|
hijľd«)\mi ĺ' ú ] ž
juh (j /m)/laji/R(/tel 17 (ĺ stn'niě juhté

Ĺ!

2. Lu A n h I rí)'[ig
li'\'aj¢ (ý) i'rtíh:i

liak) slíom u\"dl'ná |g ti"i dlí' či lil odsi 4.
€} nájm u
1("'(): 719??937
|')1(.': --
jako nu strmě {/r//h,;
Ni' 5()'! n:í Na $!guiců' 73 i.'"l. 1(1

Cl 7Kiií'/ncé íiúk jc/l .it /kn . \'//l///).'///' .\/f'(//1.}' 'j

liZäí ||":lii

])o(ki!£k č, 'l kc U \j lľí:h}1('\ )'CĹÍ Ĺ:|7.a\'řt'nt: 179.21)13

l.

l SIl"iil!j'" mcz'i L ,úí\ i'dj iĹlh' Sll)!('",,:\ Li i,} 11<:|)\'i()\'i"(:.11 pµ.)Sl()!"
'

u. l ke Č .'lc líľíY.l u7.a\"ir:jli \ mulaclu s LlsrIcsc(1i[\j
YRM(' l'raha ](j č. 7líi lC l"' X 7I'ľlC'!1j' bydiiští' a d(")ručo\'iici adic,í

ná'j ĺ' mec.

.r3 t !di!ic \i'\'tcict'ié '\' zá'htíi'í"i j'íl inůni sií'h \ů'"\·" cc Lll')l":i\'l'lií tak ,j:ík jc u\'cdcl1(') \" 7áh!a\'i

Č l.

ii.

l. |)()da:!ku j iů jakč' č, ; j'í"i 1Men M)\'ý \'i list, který
nahl':lLLíic list kc t..

W

2. č. l .jť

3 ,l' Č l
.



f
4. 'l'enio Dodateik č. j nabý"á pklll)(.)sli a úči]]]ľos[i driem ,l:)()í||}isLl oběn]a srnluvnimi straľlami.

S. Tento l)(ulatek č. I $.e:výhotovu.ic \' re{i slc:ill()pisech s p|aljlostí origináh.í, z. nichž níjjemce
obdrží .jedno \'yh(':'tove!1i. ,i¢drK) \'}'l]("ll)\'t"ľi přislušná sprámi l'ii'ma í? tři vyhotovení
obdůi prona.j imatel..

6. Sm|u\mi sírany prd:lläšLl,ií, Že t)()jiilek č. ! jqjich s\-'ob(xi])é a vážní vůli,
žc s nim 'ouhiasí a 'řádnč si hó přcůcú' . CcŮ :;i\'rzuii "\j'ňii 1}(':'djjisy.

V Praze diíc 1 'f -i2" ?215 \' Vraze dne 2 "1)2- 2016

pr()naii|1]aré| ...,.
"F' , ::

C · '"

y %. "
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; :r
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C: ,'·

'""g";,"-"

tiájemce

""'3 St



. " .": ; '. · " ' ' '

' E

c;' +>řix3 p] ;y V:y'PÚč1c)Yy j;q} MG i"raNu tu Mc'c'z::i it: i',té.::>. ,jsm; Lú:ň ;':- {.n .'r " ' výpočtový list platný od 1)4.2016 ,A~ e; l

Ad.resii sPrávce . .
PMC F"ĺ\(:ĹLITY

Adresát

Re\'u]učnj 767/25
,'\ nh tr('|u l
NA SPOjC'i- 73 j:j

.tlOó0 PRAHA 1 1(')1 0(1 PRAHA 10

Adresa prcwozov.ny
PM("' FACILITY a.s
VrŠtwická 1429/68

.. .......

J'rcmaj'immí'l
M!:ĺSTSKÁ čÁs"r PRAI:IA 10

\,-'rš()\iická 142')-68
101 38 1'IU'\I-J,'\ 1(1 loj 3$ PRAHA ii)

l'."": (}006394!
ľ:);C : (:ZOOU639'| l

Bal\k.úč.e[: "! mR6-2(}()1)733369/Ů800

mmmm! UŽi¥iltd

í .h]}én(.} ! tro:.[!g Le
lič i71977937

. l|DlC l .
Bankovní sjjojeniii Kcmtaktiú $N·jĹ!xÚ

i Email

Variabilui symbol 73 1501 : Adres:'i prosl{)ru
i Nebytový prostor prcŕde.iRa pomlviq ">:ií SP()J(E 731,'"!
F

l č:im pru$t(jru 5()J , líjl 1.J(") 1'"'R ,1()
! Splatlu)st . p().dsiRí výµčí"ědi
Doba placeni Mč-sični Sankce cIk NC)7 (tímV.3 5 ľ:'2ňl 3) -

! Nd)w\·':
·. i Druh vztahu Nájel'}1cc ' 1'uČc'1 2

"" i \'ýpočet Ujmu sazba za m2 ůmsll'|') R{)-Ční s:ĺz].):í z:í m2 ] 456,00
l Plucha jn"o náj. 93,00 m2 'Rl)Číl'í r)ájcľlín(: l y ·108,00 KČ
tl "roÉ)ení :Smě]·ni· čisl(} (J20/201.1") Ô

il
Ptídlaži ! . \'Ýtah X
ŤěcĹL s't'av ' i"¢tČct !l}iMI}(mí l

' -· ·· - · · - - -- ' % W A ·'

výměr úhrad za užívání nebýto'vého p
! P'].k)Žka
Š!Ná,ie[nné
l Ukliď
l Komíny
iSPc)kčná dc.ktŕiria
l N(:ijemné (:dke/n
za Shtž/?)" celkem

! Měuiční.předpis edkeni KČ

borr (,) c; t( ) rt i ( ¶]u " C ; l,) )

... -..... . ..

Částk:t Kč
....... .. . .. . . ll 284,00 V ,

u),0(") S
35,00 S

· ' "" %

4(},(jň S
// ?8·/,(:'()

/55,ůú

. .
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-.I; .v yµmuvy í:si »it,:' íl!

j

Mésimi cast Vrjll3 lij LU1:.Š u::"::'"« :'
F"<m i' ,N

Á' Ť Á " , · . ::žli Ě:"j
1,;:n" ,"?'"""Ť' "'""i

: >" G Fy' ; ':ä :
t G4Š..·? ;" '""' " -7!

= S -"' y :, 'i

('elk. nt2 l'odil í.u2. TL'V m2_ TepĹpÉ2 iíjí"" '
93 im! OJ)()! 0,00j yš0("! " °": :')'"("ii:'
93,(l(l (J:Ô·l) (j,00"' ;ý,ů'Y'"'

Nájemné je spiauíé \" |(:rminu a zpíL¢obem die u.i'¢dríilni nájcroni l'i'i 1')}7t(tiř na úČet vždy u"ácičjt¢ variabilni symbQl
V případě plj;'('!ní 'platby 'budě íiČt:ÓVáľ) sank Ůn' "Saakct cIk NC)Z ( i 'í) - Nebyty" dk Áj¢ťní]i stuk'u'"y

·;·.·:·: . " ' ·
:" .

;.:· .. ".' "

Tek:|"c)l
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.

,: : 'L :

"' "~.'," A?;ľona,jíim.tťl'!

"-':Í"$7 " " " "" ' -" "" '" "" "

:":,. í Ý'

cžNéC ' .'"-i. .' ' !""'
, . ^ , , ,, . ;"%.~:x : ' ·-' : :... .

:- .. : " i .i',.':; 'j;'-: " " , . . . .,. .
.e : ·· · " " , · , , , . ". " . · " ;

Niiicmce Sptávcí:
P'RAHA 10 dne 24j)2.2t)l6
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