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SMLOUNA

o nájmu garážových stání.

SAP č.6000001002 č.ČS:2004/2310/143

 

ČR — Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČ: 00006963

Bank. spojeni : ČNB, pobočka Praha, č.ú._

Zastoupena: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem odboru investičního a správy dlouhodobého

majetku „

(dále jen „pronajímatel“ nebo „CSSZ“)

a

Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/ 62 PSČ 140 00

právnická osoba založená a existujici die práva České republiky, zapsaná v obchodnim

rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171;

lČ 45244782 DIČ: CZ45244782

Osobní kontakt a dodací adresa propostovni zásilky:

Česká spořitelna, a.s.

odbor 2310— odd.2312

Šafaříkova 24

120 00 Praha 2 _ „

(dále jen „nájemce“ nebo „CS“ )

uzavírají podle ust. § 3 zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

v platném znéni tuto

,,smlouvu o nájmu garážových stání“ :

Tato smlouva upravuje práva a povinnosti z nájemního vztahu v souladu s vůlí nájemce a

pronajímatele a obecně závaznými právními předpisy.

1. ČSSZ a ČS uzavřely dne 2903.2001 Kupní smlouvu, na základě které prodala ČS

nemovitosti ČSSZ, a to pozemky st. parc.č. 152,153,154 a 155 v obci a k. ú. Náchod s tim,

že na uvedených pozemcích postaví ČSSZ budovu (dále „objekt ČSSZ“). ČS nadále zůstala

vlastnikem objektu občanské vybavenosti čp. 179 na pozemku parc č. 164/2, který sousedí

s pozemkem st. parc.č 155 a objektem ČSSZ. Součástí Kupní smlouvy je i článek

s názvem „Ustanovení o budoucím užívání nemovitosti“, kde smluvní strany přijaly závazek

uzavřeni nájemních smluv a smlouvy zavazujici ČSSZ ’zfidit tři parkovací stání pro vozidla

České spořitelny v podzemních garážích v suterénu objektu ČSSZ.

2. Vzhledem k tomu, že kolaudační rozhodnutí na objekt ČSSZ na výše uvedených

pozemcích nabylo právní moci, sjednávají účastníci této smlouvy následující podmínky

pronájmu parkovacích stání.



 

II.

Předmět smlouvy

1. ČSSZje vlastníkem domu č. p. 2054 postaveného na pozemcích st. parc.č. 152,153,154 a

155, ČS je vlastníkem domu č.p 179 postaveného na pozemku st. parc.č. 164/2, vše

v obci a k.ú. Náchod.

. Předmětem nájmu upraveného touto smlouvou jsou 3 parkovací místa vgarážích v

suterénu ve výše uvedeném objektu ČSSZ, zakreslených na plánku, který tvoří přílohu č.

2 této smlouvy.

. Účelem nájmu je užívání předmětu nájmu k parkování motorových vozidel nájemce.

. Pronajímatel touto smlouvou a vsouladu s obecně závaznými právními předpisy dává

předmět smlouvy do pronájmu nájemci a tento jej od pronajímatele najímá.

. Nájemce prohlašuje, že zná místo, kde se pronajatá garážová stání nachází,

v garážových stáních neshledal žádné závady bránící jeho použití.

6. Celkové plocha parkovacích míst, která jsou předmětem nájmu, činí 31,23 m2.
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Ill.

Doba trvání smluvního vztahu

1. Nájemní vztah podle této smlouvy je uzavřen na dobu 5 let a začíná dnem 1.3.2005.

2. Nájemci se zřizuje opční právo na pronájem nebytových prostor uvedených vtéto

smlouvě, a to na dobu 5 let. Nájemceje toto své opční právo oprávněn uplatnit nejpozději 3

měsíce předtím, než uplyne doba nájmu, a to pisemné u pronajímatele. Smluvní strany

mohou lhůtu k uplatnění tohoto opčního práva prodloužit na základě dohody. Podminky

pronájmu nebytových prostor spadajících pod opční právo, zejména co se týče nájemného a

práv a povinností smluvních stran, budou odpovídat podmínkám stanoveným touto

smlouvou.

3. Pronajímatel souhlasí stím, že nájemce může jednostranně od nájemní smlouvy

odstoupit z důvodu změny obchodní politiky.

IV.

Cena nájmu

1. Nájemné za předmět ná'mu 'e stanoveno na základě znaleckého posudku č. 13/1943/05

soudního znalce*ze dne 24. 1. 2005 pro jedno vOzidlo částkou 1 000,—

Kč/měs, tj 12000 Kč/rok. Celková částka za předmět nájmu dle čl.II. odst. 2 (3 garážová

stání) tedy'cini 3.000,- Kčlměs., tj. 36.000,- Kčlrok.

Nájemné'je osvobozeno od DPH.

2. Nájemce bude měsíční nájemné 3.000,- Kč (slovy: Třitisícekorunčeských), hradit vždy

do 5. dne příslušného měsíce, bankovním převodem ve prospěch účtu pronajímatele,

uvedený v záhlaví této smlouvy, variabilní symbol 232/2/2005

Jelikož nájemce užíval předmět nájmu vobdobí od 1.1.2005 do 28.2.2005 a neposkytl

vlastníku nemovitosti — pronajímateli žádné platby za užívání nebytových prostor, dohodly se

smluvní strany, že nájemce zaplatí pronajímateli náhradu za užívání předmětu nájmu za

období od 1.1 .2005 do 28.2.2005 ve výši Kč 6000- v platbě nájmu za měsíc březen 2005 .



 

3. V případě. prodlení nájemce se zaplacením nájmu dle této smlouvy, je nájemce povinen

zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den

prodlení až do úplného zaplacení. Rozhodným datem platby je den připsání příslušné částky

na účet pronajímatele

IV.

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

1 . Pronajímatel :

1.1 je povinen předat předmět nájmu nájemci ke dni účinnosti této smlouvy na základě

předávacího protokolu, a to ve stavu způsobilém kjeho využívání touto smlouvou

určeném;

1.2 je povinen zajistit řádný a nerušený výkon práv nájemce po dobu trvání nájemního

vztahu. Případné závady na předmětu nájmu bude odstraňovat tak, aby nedošlo

komezení užívání předmětu nájmu, popř. aby toto omezení bylo přiměřené času a

způsobu nutnému kjeho odstranění;

1.3 je oprávněn provádět kontroly dodržování podmínek této smlouvy;

1.4 je povinen zabezpečovat úklid a čistotu předmětu nájmu;

1.5 je povinen nájemce seznámit s provozním řádem podzemních garáží.

1.6 je povinen zajistit nájemci přístup a příjezd ke garážovým stáním jeho vozidel, a to

v kteroukoliv denní i noční dobu. _

1.7 je povinen předat karty, umožňující vjezd do garáží

2. Nájemce :

2.1 je oprávněn užívat předmět podnájmu v rozsahu a k účelu sjednaném touto smlouvou;

2.2 je povinen hradit nájemné sjednaným způsobem a v dohodnuté výši;

2.3 je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu v němž jej převzal;

2.4 je povinen pronajímateli oznamovat bez zbytečného odkladu změny, které nastaly na

předmětu nájmu (např. závady), a to jak způsobené nájemcem, tak i bez jeho vlivu a vůle,

jakož i potřebu oprav, které má pronajímatel provést a umožnit jejich provedení;

2.5je povinen zdržet se jakéhokolivjednání, které by rušilo, popř. mohlo rušit výkon

ostatních užívacích a nájemních práv vobjektu, v němž se nalézá předmět nájmu;

_ 2.6 odpovídá za škody jím způsobené na předmětu nájmu;

2.7 je povinen řídit se provozním řádem“ podzemních garáží a respektovat pokyny obsluhy

podzemních garáží; '

2.8 je povinen dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, zejména zák.č.133/1985

Sb. o požární ochraně, vyhl.č.246/2001 Sb. a navazujících předpisů a užívat

pronajatého místa tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Nájemci je zakázáno cokoli

skladovat na garážovém místě, zejména pak hořlaviny nebo snadno zápalné suroviny.

Nájemce je povinen seznámit se požárně poplachovými směrnicemi a dodržovat je.

2.9je povinen, nedohodne-li se spronajímatelem jinak, odevzdat předmět nájmu „po

ukončení platnosti této smlouvy vyklizený a vtakovém stavu, vjakém mu byl do nájmu

předán, při zohlednění běžného opotřebení za dobu trvání nájmu.

2.10 je povinen uhradit pronajímateli veškeré škody, které nájemce způsobil na majetku

pronajímatele nebo třetích osob.



 

V

Závěrečná ustanovení

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

dnem 1.3.2005. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní

strana obdrží po dvou vyhotoveních.

2. Změny a doplňky této smlouvy lze přijímat pouze po dohodě smluvních stran ve formě

písemných dodatků k této smlouvě.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy :

Příloha č. 1 — Garážní řád

Příloha č. 2 —' Plánek prona'at'ch rostor

Příloha č. 3 - Pověření“

V Praze, 25.2.2005

Nájemce :

Za Ceskou spořitelnu, a.s._

ředitel odboru řízení stavebních investic

úsek 2300, centrála v Praze

 

vedouci oddělení nemovitosti

odbor 2310, úsek 2300, centrála v Praze

Pronajímatel :

Za CR- Ceskou správu sociálního

zabezpečení

  

   Ing. Jiří

ředitel odboru í

a správy dlouhodobého majetku
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«m- OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

„W NÁCHOD

cssz

Č.j.: NA-605-1362-27.9.2004/09 V Náchodě dne 27.9.2004

Prováděcí pokyn ředitele OSSZ Náchod č. 9/2004

Garážní řád '—

Obsah: _

Článek I Základní ustanovení

Článek ll Režim parkování v garáží a v přilehlých prostorách

Článek Ill Otevírání a uzavírání garáže

Článek IV Činnosti konané v prostoru garáže

Článek v . ' Uklid

Článek VI . Postup v případě ohrožení

Článek Vll Závěrečná ustanovení

_ Článek |

Základní ustanovení

Tímto prováděcím pokynem se stanovují pravidla a podmínky parkování veškerých

vozidel v garáži v budově OSSZ Náchod čp. 2054 v Náchodě na Karlově náměstí.

Tento garážní řád-se vztahuje na vozidla služební, vozidla zaměstnanců, vozidla

klientů i vozidla dalších subjektů, kterým bude umožněno v garáži parkovat.

Článek II

Režim parkování v garáží a v přilehlých prostorách

1: V garáži a v přilehlých prostorách je celkem 19 parkovacích míst. Z toho je 9

parkovacích mist vyhrazeno. Tři místa pro OSSZ a tři místa pro Českou

_'spořitelnujsou vyhrazena vpravo od vjezdu do garáže. Dvě místa pro

Katastrální úřad]SOU vyhrazena na dvoře za garáží vpravo (pozemek KÚ)

Jedno parkovací místo v garáži vlevo vzadu'je vyhrazeno pro kontejnery na

odpad. Zbývá 8 volných míst v garáží a 2 místa na dvoře za garáží vlevo. Tato

místa jsou určena pro zaměstnance, klienty a významné návštěvy OSSZ. Tato

místa se obsazují podle pořadí, kdy kdo přijede, přičemž je možné si vybrat

jakékoliv volné místo.

2. Klienti mohou parkovat v prostoru garáže pouze po dobu, kdy na OSSZ

vyřizují své záležitosti. Nejprve se přesvědčí, zda je zde volné místo a poté

požádají pracovníka na informacích, aby je do garáže vpustil. Tento pracovník
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to udělá bud sám nebo neprodleně zabezpečí vpuštěnijiným zaměstnancem.

Obdobný postup je při opuštění garážeklientem.

. Návštěvu vždy pouští do garáže zaměstnanec OSSZ, na jehož pozvání

návštěva přijela. Přitomje možné, aby na příkaz ředitele OSSZ bylo pro

návštěvy parkovací místo rezervováno.

. Všechna vozidla s výjimkou služebních a s výjimkou vozidel ČS a KÚ zde -

mohou parkovat pouze v pracovnich dnech v době od 6 do 18 hodin. Výjimky

povoluje ředitel OSSZ Náchod

. Vozidla KÚ mají průjezd na svůj pozemek povolen v době pracovní doby

OSSZ, tj. v době, kdy prostor garáže není zabezpečen. Pro možnost ovládá_ní

. zadních arážových vrat jim byl přidělen jeden ovládací čip.

. Vozidla S mohou ode dne uzavřeni příslušné smlouvy o nájmu garážových

stání parkovat v prostoru garáže na jím vymezených parkovacích mistech

v kteroukoliv denni i noční dobu.

. Do garáže je povolen vjezd vozidel do výšky max. 2,0 metru.

Článek III

Otevírání a uzavírání garáže

. Mimo pracovní dobu OSSZ Náchod je prostor garáže zakódován a

zabezpečen proti vniknutí.

. V pracovních dnech se garáž odbezpečuje a otevírá pověřenou osobou v 6,30

hod.

. V pracovních dnech se garáž zabezpečuje pověřenou osobou úklidové firmy

po skončení úklidu v budově.

'. Přední garážová vrata do ulice Weyrovy jsou po celou provozní dobu OSSZ

otevřena, pokud to dovolí povětrnostní podmínky. V případě nepříznivých

povětrnostních podmínek je možné tato vrata zavřít kdykoliv.

. Zadní garážová vrata do dvora jsou uzavřena. Otevřít je může pouze osoba,

která chce na dvoře parkovat nebo správce budovy z důvodů provoznich a

, z důvodu větrání. Každá osoba, která zadni garážovávrata otevře, musi je za

sebou opět zavřít.

. Pokud jsou předni garážová vrata otevřena, je v prostoru vjezdu do garáže

spuštěna závora. Tato závora se ovládá pomocí čipové karty. Po přiložení

čipové karty se závora zvedne a zůstane otevřená po dobu 20 sekund. Za tuto

dobu je třeba timto prostorem s vozidlem projet.

. Každá osoba, která po skončení provozní doby OSSZ opouští prostor garáže,

má za povinnost za sebou spustit garážová vrata.

. Každá osoba, která obdrží čipovou kartu, bude domovníkem poučena o

způsobu manipulace se závorou a manipulace s garážovými vraty.

, V mimopracovní dobu mají přístup do garáže pouze ti zaměstnanci OSSZ,

kteří mohou odbezpečovat a zabezpečovat buddvu a zaměstnanci ČS, kterým

byl přidělen bezpečnostní kód na otevírání garáže (pověřená osoba). Všechny

tyto pověřené osoby byly proškoleny pro obsluhu zabezpečovacího systému a

musí si počínat tak, aby OSSZ nevznikla žádná škoda. V případě vzniku škody

(např. úhrada výjezdu bezpečnostní agentury, umožnění přístupu

nepovolaných osob, které způsobí poškození zařizení garáže nebo zde _

.parkujícich automobilů, ap.) může OSSZ Náchod vymáhat náhradu této škody



  

po osobě, která vznik škody způsobila nebo vznik této škody svým jednáním

umožnila.

10. Postup při vstupu do garáže v mimopracovní dobuje následující:

a) Pověřená osoba vstoupí vchodem pro zaměstnance do prostoru, kde

se nachází zabezpečovací zařízení a odbezpečí prostor garáže. _

b) Vstoupí do garáže a provede potřebný úkon (vjede do garáže, vyjede

z garáže, projede garáží). _

0) Po skončení tohoto úkonu zavře všechna garážová vrata a prostor .

garáže opět zabezpečí.

d)_ Neprodleně opustí vchodem pro zaměstnance budovu OSSZ.

_ Článek Iv

Cinnosti konané v prostoru garáže

. V prostoru garáže je zakázáno vykonávat jakékoliv činností, které by mohly

způsobit znečištění garáže nebo znečištění či poškozeni jiných vozidel (např.

výměna oleje, výměna pneumatik, mytí vozidel, ap)

. U služebních automobilůje možné provádět drobné opravy, mytí a údržbu.

Vždyje však třeba zabezpečit, aby nedošlo k znečištěníci poškození garáže a

jiných vozidel.

. V případě znečištění garáže.(ůník různých kapalin z automobilů, ap.) je

znečišťovatel povinen svými prostředky a na své náklady uvést garáž do

bezvadného stavu.

. V celém prostoru garáže je zakázáno kouřit a pracovat sotevřeným ohněm.

Článek V

Uklid

-. Úklid vgaráží provádí domovník.

. Úklid v prostoru před garáží a na dvoře, které'jsou v majetku ČSSZ, provádí

domovník.

. Úklid prostor na dvoře, které nejsou v majetku ČSSZ, provádí ten subjekt,

v jehož majetku se pozemek nacházi.

článek Vl

Postup v případě ohrožení _

. V případě ohrožení (požár, teroristický útok, ap.) bude vyhlášen poplach.

. O vyhlášení poplachu budou jiné subjekty, tj. Česká spořitelna a Katastrální

úřad, informováni prostřednictvím bezpečnostní agentury nebo přímo

pověřeným zaměstnancem OSSZ Náchod.

. Po vyhlášení poplachu se evakuace osob a automobilů nacházejících se

v prostoru garáže a v prostoru přilehlého dvora řídí pokyny domovníka nebo

' jiného pověřeného zaměstnance OSSZ Náchod.

. Za evakuaci jednotlivých automobilů odpovídá ten subjekt, který automobil

v prostoru garáže a přilehlého dvora zaparkoval.
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POVĚŘENÍ

Představenstvo České spořitelny, as. Praha 1. Na Příkopě 29, PSČ 113 98 IČ

45244782 jakojejí statutární orgán

v

' " r.o.

“k jednání jménem České spořitelny, a.s. v— tomto rozsahu :

Vsouladu s_e stanovami a vnitřními předpisy České spořitelny, a.s. jste ztitulu své

funkce ředitele odboru řízení stavebních investic úseku řízení majetku centrály"

České spořitelny, as oprávněn jednat za společnost a činit příslušnéprávní úkony

ve všech záležitostech týkajících se činnosti Vámi řízenéhoodboru'rízení stavebních

»investic' . . _

V této souvislostí jste oprávněn zejména:
. :..—,.
___ . \,.

-I sjednávat a uzavírat obchodní smlouvy tykajiCise stavebních;ínvestíc

— —:._ zajísfovanych centralouICeske spořitelny, a.s. do celkové vyše Smil. Kc;

I sjednávat a uzaViratnájemní a podnájemní smlouvyna nebytoveprostory do '

celkóve výměry 1000 m2;

š:“ I zastupovat Ceskou spořitelnu a.s. přijednáních 's orgány statniSpravy a

—- obecními úřady při realizaci shora uVedených činností;

Ipověřovat další osoby kzastupování České spořitelny, a3 přijednání s

. příslušnými správními orgány v územním nebo stavebnímrízení.

-s. il. 2001

V Praze dne ._.....................

Česká spořitelna, as

za představenstvo:

   
místopředseda představenstva člen představenstva


