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Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běounek, hejtman Kraje Vysočina 
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Adresát: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 

Smluvní částka: 1) 7200.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 14.10.2016 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis . 

Zpracoval: OSH/R.Říhová 14.10.2016 -—v / / CAJ2/>~—Í 

Projednáno s: OSH/I.Šteklová 14.10.2016 

Právní kontrola: OSH/ 14.10.2016 AR / 
Předkládá: OSH/R.Říhová 14.10.2016 

Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/I.Šteklová 14.10.2016 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/I.Šteklová 14.10.2016 

Správce rozpočtu: OE/Zemanová 1 í 10. 2016 ti/ 
Poznámka: 
Subjekt (ICO: 90638), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: novotna.r, datum ověření: 13.10.2016 09:58:39): 

Smlouva o nájmu nebytových prostor, akce se koná 31.10. 2016. 

Rozpočtová skladba: <-
b i j i  -  n o o  •  POL-J I I 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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SMLOUVA O NAJMU 

NEMOCNICÍ lií l| / \'/\ 
příspěvková organizace I 

smlouva zaevidovánaI 
pod č, 

u  

uzavřená podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů n 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, Jihlava 
zastoupený: Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
IČO: 70890749 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., Jihlava 
Č.Ú.: 4050005000/6800 
(dále jen „pronajímatel") na straně jedné 

d 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace 
se sídlem: Vrchlického 4630/59, Jihlava 
zastoupený/á:MUDr.Lukášem Velevem, MHA, ředitelem 
IČO/RČ: 00090638 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
č.ú.: 18736681/0100 
(dále jen „nájemce") na straně druhé 

I. 

Předmět a účel nájmu 

Pronajímatel pronajímá nájemci kongresový sál zastupitelstva kraje s balkóny a foyer 
v budově B sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (dále jen „prostory"), za účelem konání 
akce „Ošetřování chronicky nemocných v chirurgické praxi." (dále jen „akce"). 

II. 
Doba trvání nájmu 

1) Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu trvání akce, která se koná dne 31. 10. 
2016, v době od 8:00 do 16:30 hodin. 

2) V případě, že se akce nebude konat, tato smlouva zaniká. 

III. 

Nájemné a náklady související s nájmem 

1) Výše nájemného byla dohodou smluvních stran stanovena na 5950,- Kč bez DPH 
(dále jen „nájemné"). 

2) Nájemné dle čl. III. odst. 1 této smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli na 
základě faktury vystavené pronajímatelem po ukončení akce, a to bezhotovostním 
převodem na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy. Splatnost faktury činí 
14 dnů ode dne jejího yystavení. 

3) Pro účely fakturace ceny dle článku III. odst. 2 této smlouvy bude kceně dle čl. III. 
odst. 1 této smlouvy vždy připočítána příslušná sazba DPH dle platných právních 
předpisů. 



IV. 

Úrok z prodlení 

1) V případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného v termínu stanoveném v článku 
III. odst. 2 této smlouvy je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci úrok z prodlení ve výši 
0,5 % z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. 

2) V případě prodlení nájemce se zaplacením škody ve smyslu článku VI. odst. 4 této 
smlouvy je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné 
částky, a to za každý i započatý den prodlení. 

V. 

Předání a převzetí prostor 

1) O předání prostor a jejich veškerého vybavení sepíše před započetím akce pověřený 
zástupce pronajímatele s nájemcem předávací protokol. 

2) Po ukončení akce převezme pověřený zástupce pronajímatele od nájemce prostory, 
o čemž bude sepsán přejímací protokol. V přejímacím protokolu se uvedou případné 
škody způsobené na vybavení prostor (včetně poškození podlahových krytin, stěn, 
květin, výplně oken) v průběhu konání akce nebo v souvislosti s jejím konáním. 

3) Protokoly podle čl. V. odst. 1 a 2 podepíše pověřený zástupce pronajímatele a nájemce. 

VI. 

Povinnosti nájemce a pronajímatele 

1) Nájemce se zavazuje dodržovat bezpečnostní a preventivní požární předpisy podle 
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 
a souvisejících právních předpisů. 

2) Pronajímatel se zavazuje zajišťovat obecné bezpečnostní požární předpisy z titulu 
vlastníka a provozovatele budovy. 

3) Nájemce není oprávněn v pronajatých prostorách jakkoliv manipulovat s vybavením, 
zejména ho přemísťovat. 

4) Nájemce plně odpovídá za škodu způsobenou pronajímateli v průběhu konání akce 
nebo v souvislosti s ní. 

VII. 
Ostatní ustanovení 

1) Pojištění budovy je kryto pojistnou smlouvou pronajímatele. 



2) Škoda způsobená nájemcem podle článku V. odst. 2 a článku VI. této smlouvy bude 
vyčíslena. Takto vyčíslenou škodu uhradí nájemce formou bezhotovostního převodu na 
účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené 
pronajímatelem a doručené nájemci. Splatnost faktury činí 14 dnů ode dne vystavení 
faktury. 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží nájemce a 
jedno pronajímatel. 

2) Nájemce výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy na veřejně 
přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. 

3) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé svobodné 
vůle, nikoli v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

5) Rozhodnutí o uzavření této smlouvy bylo provedeno v souladu s usnesením Rady Kraje 
Vysočina č. č. 1714/28/2015/RK ze dne 29. 9. 2015. 

V Jihlavě, dne ...^ p, -\§-

za pronajímatele,/ 

KrojvyseciřMi 
K R A J S K Ý  Ú Ř A D  _  
Odbor sekiwíariáty hejtmana 
Sikova 5?, 56? 33 Jihlava 

V Jihlavě, dne .... 
5, 10. 2016 
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NEMOCNICE JIHLAVA, přispívá organlzaca 

Vrchlického 58, 588 33 Jihlava 
IČO: 00000638, DIČ; CZ00G90838 
tel.: 587 157 111, fax: 567 301 212 
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