
S m i o riá. j mu

nebytových prostor uzavřená podle zákona číslo 116/1990 Sb.v platném 
znění

I .

Smluvní strany :

1.Město Boskovice, IČO 00279978, zastoupené starostou 
PhDr.et Mgr.Vratislavem SMOLEJOU 
/dále jen pronajímatel/

2.Jihomoravská energetika, a.s.. Provozně obchodní správa Hybešova 
17, Boskovice,
zast. ředitelem Ing.Štěpánem DOSTÁLEM 
/dále jen nájemce/ -—

II.
Phedmět nájmu.

1. Pronajímatel je vlastníkem nemovitosti objektu garáží na ulici 
U Vážné studny /ASFALT/ v k.ú. Boskovice.

2. Pronajímatel prohlašuje,že je oprávněn přenechat nebytové prostory 
v tomto domě do nájmu nájemci ve smyslu § 3, odst.2 zákona 
č.116/1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor,ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Pronajímatel touto smlouvou přenechává do nájmu nájemci nebytové 
prostory v objektu uvedeném v čl-II., bod 1. této smlouvy, 
o výměre 15 m2 .Jedná se o jednu garáž umístěnou jako druhá zprava 
pi*i pohledu čelem k objektu.

4. Nájemce je oprávněn užívat pronajaté prostory za účelem zřízení 
trafostanice pro část židovského města zvanou "Zahrady".
Nájemce není oprávněn dát pronajaté prostory jinému do podnájmu.

III.
Doba nájmu.

Nájem se uzavírá na dobu n e u r č i t o u s  účinností od 1.3.1998. 
Každá ze stran je oprávněna smlouvu vypovědět, výpovědní lhůta činí 
3 měsíce od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé straně.

IV.
Cena nájmu.

Nájemné je stanoveno dohodou obou stran ve výši 6 000,-Kč za jeden 
rok /čtvrtletně 1 500,-Kč/ je splatné ve čtvrtletních splátkách na 
účet č. 19 - 126 - 631/0100 u KB Blansko, vždy do 5.dne měsíce 
února, května, srpna a listopadu.
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Nájemné za období od 1.3.1990 do 31.3.1998 ve výši 500,-Kč bude
uhrazeno společně se splátkou za II. čtvrtletí roku 1998, tj. do
5.dne měsíce května.

Nájemné je stanoveno takto:

garáž 15 m2 x. 400,-Kč/m2 = 6 000,-Kč

V.
Ostání ujednání.

1. Pronajímatel a nájemce se dohodli,že nájemce je povinen hradit na
svůj účet náklady spojené s obvyklým udržováním předmětu nájmu,
jinak odpovídá za Škodu, která poručením této povinnosti vznikla.

2. Po skončení nájmu odevzdá nájemce pronajimateli pronajatý prostor
ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

3. Nájemce se zavazuje provádět kontrolu pronajatých prostor
z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany.

4. Nájemce se zavazuje na požádání umožnit pronajímateli vstup do
pronajatých prostor za účelem zjičtění stavu /kontroly/ pronajatých
prostor.

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou
písemných dodatků.

VI.
Závěreční ujednání.

1.Obě smluvní strany prohlačují, že smlouvu uzavřely po vzájemném
projednání na základě své pravé a svobodné vůle, se smlouvou
souhlasí, což svrzují svými podpisy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana
obdrží dva stejnopisy.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s
účinnosti od 1.3.1998.

V Boskovicích 5.3.1998

PhDr.et Mgr.Vratislavem SMOLEJOU
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JMjs', 3..S. POS Boskovice
Hybečova ul. 17
zast.ředitelem Ing.Š .DOSTÁLEM
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