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NÁJEMNÍ

SML O U VA

uzavň?ná dle niže uvedeného dhe, měsibe a tuku, dle usmnoveni§2302 NOZ a násL
občanského zákoníku (v textu dále jěn »občánsAý zákoník"), mezi níže specihkovanými
stmnaLM dle vlastního pmhlášenikprávnún úkonům pbě zpúsobWmi
(dík l' /c:r'/u /ŕj/ .,Smlouva ¶:
Obec Valeč, IČO: 255114 se sídlem Obecního úřadu - Náměstí 119, 364 55 Valeč
jednající Josefem Kubařem, starostou obce
na straně jedné jako pronajimatel (dále v textu jen ,,Pronajimatel")

1.

2.

LEADER ACADEMY o.p.s., IČO: 29122970, se sídlem Valeč, Karlovarská 6, PSČ
364 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Pkni, oddíl O,
vložka 163
jednající Be. Evou Machovou, ředitelkou společnosti
na straně druhé jako nájemce (dále v textu jen mNáiemce"),

I)nmmímate/ a N(iŇmcť moboií /7)'/ Pm Hály
o[n(jčol'ám' j1)o/ečne jáko mllu/mi šImny nebo klen;ko/l
nicbjako sm/ín'ni s/rínla ((/á/e l' /¢z\iH.jen AMm1is/7un)"' nebo .,S?n/ul'ni šImna'),

I.

Úvodní ustanoveni

Ill
Pronajimatel je výlučným vlastníkem budovy bez Cp. na pozemkové parcele č. 239 o
výměře 126 m' hala-garáž (vedené jako budova č. 10), vše zapsáno u Katastrálního úřadu
pro Karlovarský kraj, Katastrálni pracoviště Karlovy Vary, na LV č 1 pro kat. území Valeč.,
okres Karlovy Vary.
Uvedené nemovitosti jsou ve stavu způsobilém ke smluvenému užíváni a nájemce je
seznámen se stavem těchto nemovitosti.

II. Předmět smlouvy
11/1
Pronajimatel se zavazuje přenechat prostor sloužici k podnikáni, a to budovy bez č.p.
na pozemkové parcele č. 239 o výměře 126 m' hala-garáž (vedené jako budova č. 10)
nájemci za účelem provozováni jeho podnikatelské činnosti v tomto prostoru, který bude pak
sloužit převážně podnikáni nájemce, a nájemce se zavazuje platit za to pronajimateli niže
sjednané nájemné. Jedná se především o aktivity: oprava a údržba zařízeni. strojů - dílna,
drobné opravárenské a administrativní práce Nájemce nemá právo v pronajatém prostoru
provozovat jinou činnost nebo změnit způsob či podmínky jejího výkonu, než jak to vyplývá z
účelu nájmu již výše sjednaného, nebo z toho, co bylo možné důvodně očekávat při uzavřeni
smlouvy, pokud by tato změna působila zhoršeni poměrů v nemovité věci nebo by nad
přiměřenou miru poškozovala pronajimatele nebo ostatní uživatele nemovité věci. To neplatí,
pokud se v důsledku změny poměrů na jeho straně jeho činnost v některém ohledu změní
jen nepodstatně.
11/2
Pronajimatel prohlašuje, že žádným právním úkonem, platným a účinným ke dni
podpisu Smlouvy, nepřevedl Předmět nájmu ani jeho ideálni podíl či fyzický díl na jinou
osobu a že na Předmětu nájmu ke dni podpisu Smlouvy neváznou žádná věcná břemena,
zástavní či jiná práva třetích osob, jež by nebyla Nájemci známa a která by v budoucí době
mihla znemožnit naplněni Předmětu smlouvy

III. Doba trvání nájmu
|||/j
Pronájem se sjednává na dobu určitou, 15 let ode dne podpisu smlouvy. Pokud žádná
ze Smluvních stran nevypoví Nájemní smlouvu před jejím ukončením, prodlužuje se tato
automaticky na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců.
|||/2
Při
předáváni výše
uvedeného zařízeni bude pořízena
pronajimatelem
fotodokumentace stávajiciho stavu pronajímané nemovitosti. Tato fotodokumentace se stane
nedílnou součásti této smlouvy.

IV. Nájemné a úhrada nákladů za poskytnuté služby
lV/1
výše nájemného za užíváni nemovitosti popsané v odstavci Ill shora této smlouvy se
stanovi na pevnou částku 400,- KČ (slovy: čtyřistakorunčeských) za jeden měsíc.
lV/2
Nájemce je nájemné povinen platit za každý měsíc, a to k 15 dni kalendářního
měsíce na bankovní účet 58 28 341/0100. První splátka bude uhrazena následujici měsíc po
předáni předmětu pronájmu nájemci.

V. Ostatní ustanoveni
VIl
Pronajimatel zajisti nájemci neomezený vstup do Předmětu pronájmu a také
neomezené podmínky pro vykonáváni potřebných činnosti
V/2
Pronajimatel nebude nájemci bránit
v zásadním rozporu s předmětem pronájmu

v realizaci

investic,

pokud

toto

nebude

V/3
Pronajimatel je povinen provádět revize vyhrazených technických zařízeni a zajistit
případné opravy střechy, el, instalace a rozvodu.
V/4
Pronajimatel zajisti měřeni a sledováni nákladů odběru elektrické energie. Nájemce
souhlasí, aby náklady na tyto komodity pronajimatel přeúčtoval lx za rok Nájemci v ceně
stejné, za jakou je pronajimatel uhradil poskytovatelům.
V/5

Pronajimatel nemá právo během nájmu o své vůli pronajatou věc měnit,

V/6
Nájemce je povinen dbát na dobrý stav předmětu nájmu, užívat ho s péči řádného
hospodáře a na své náklady zajišt'ovat a hradit drobnou údržbu a drobné opravy předmětu
nájmu, včetně jeho úklidu. Za drobnou údržbu je považováno především: opravy klik, zámků,
prahů, výměna žárovek, malováni vnitřních prostor apod.
v/7
Nájemce je povinen zajišt'ovat na svůj náklad úklid předmětu pronájmu, přilehlých
prostor a přilehlých pozemku předmětu nájmu.
V/8
Nájemce je povinen umožnit pronajimateli přistup do předmětu nájmu. Oznámi-ii to
pronajimatel předem v přiměřené době (min. 5 pracovních dni), umožni mu nájemce v
nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přistup k ni nebo do ni, za účelem provedeni
potřebné opravy nebo údržby věci. Předchozí oznámeni se nevyžaduje, je-li nezbytné
zabránit škodě nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení. Vzniknou-li nájemci takovou činnosti
pronajimatele obtíže, které nejsou jen nepodstatné, má právo na slevu z nájemného.
Vlil
Nájemce je povinen oznámit pronajimateli bez odkladu potřebu oprav které chce
provést. Nájemce odpovídá za škody, které vzniknou na předmětu nájmu zaviněním nájemce
a jeho pracovníků
V/12 Oznámi-ii nájemce řádně a včas pronajimateli vadu věci, kterou je povinen odstranit
pronajimatel a ten tak neučiní bez zbytečného odkladu, takže nájemce muže věc užívat jen s
obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může sám provést
opravu a požadovat po pronajimateli náhradu účelně vynaložených nákladů. V případě, že
vada bude zásadním způsobem stěžovat užíváni nebo ho znemožni zcela, má nájemce
právo na prominuti nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby. Nájemce
má právo započíst si to, co muže podle předchozího ustanoveni žádat od pronajimatele. až

do výše nájemného za jeden měsíc; je-li doba nájmu kratší, až do výše nájemného.
Neuplatni-li nájemce právo podle předchozího ujednáni do šesti měsíců ode dne, kdy vadu
zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li pronajimatel jeho opožděné
uplatněni.
V/13 Nájemce má právo provést změnu předmětu nájmu jen s předchozím písemným
souhlasem pronajimatele, a to na svůj náklad. Pokud však dojde změnou věci k jejímu
zhodnocení, je povinen se pronajimatel s nájemcem vyrovnat při skončeni nájmu podle miry
zhodnoceni. Provede-li však nájemce změnu věci bez předchozího souhlasu pronajimatele,
je povinen předmět nájmu uvést do původního stavu, jakmile ho o to pronajimatel požádá,
nejpozději však při skončeni nájmu.
V/14 Nájemce může umístit na předmět pronájmu označeni, souvisejici s předmětem
pronájmu nebo jménem nájemce

VI. Skončeni nájmu
VIli
Při odevzdáni věci je nájemce oprávněn oddělit si a vzÍt si vše, co do věci vložil nebo
na ni vnesl vlastním nákladem, je-li to možné a nezhorši-li se tím podstata věci nebo neztížíii se tím nepřiměřeně její užíváni.
Vl/2
výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojit druhé straně. Třiměsični
výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujiciho poté, co výpověď
došla druhé straně.
Vl/3
Nájemce muže vypovědět nájem pouze z důvodu uvedených v ust. § 2308 písm a)
až C) občanského zákoníku, je přitom povinen uvést výpovědní důvod ve výpovědi.
Vl/4
Pronajimatel může vypovědět nájem pouze z důvodů uvedených v ust § 2309 písm
a) a b) občanského zákoníku. je přitom též povinen uvést výpovědní důvod ve výpovědi.
Vl/5
Vypovídaná strana má právo do uplynuti jednoho měsíce ode dne, kdy ji byla
výpověď' doručena, vznést proti výpovědi námitky v písemné formě. Nevznese-li je včas,
právo žádat přezkoumáni oprávněnosti výpovědi soudem zanikne. Vznese-li vypovídaná
strana námitky včas, ale vypovidajici strana do jednoho měsíce ode dne, kdy ji námitky byly
doručeny, nevezme svoji výpověď' zpět, má vypovídaná strana právo žádat soud o
přezkoumáni oprávněnosti výpovědi. a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy marně uplynula
lhůta pro zpětvzetí výpovědi
Vl/6
Nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu pronajimateli v den, kdy nájem konči
Předmět nájmu je odevzdán, obdrží-li pronajimatel klíče a jinak mu nic nebráni v přístupu do
předmětu nájmu a v jeho užíváni.
Vl/7
Nájemce je povinen odevzdat předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě
na běžné opotřebeni při běžném užíváni a na vady, které je povinen odstranit pronajimatel, a
to formou písemného předávacího protokolu.
Vl/8
Pronajimatel má právo na náhradu ve výši ujednaného nájemného, neodevzdá-li
nájemce předmět nájmu pronajimateli v den skončeni nájmu až do dne, kdy nájemce
pronajimateh prostory skutečně odevzdá.
Vl/9
Vyklidi-li nájemce prostor sloužící podnikáni v souladu s výpovědi, považuje se
výpověď' za platnou a přijatou nájemcem bez námitek.
Vl/10 Pronajimatel muže okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud nájemce neplni ustanoveni
Smlouvy ve znění lV/1. a je v prodlení splatnosti vice jak 60 dni. Pronajimatel však musí na
prodlení splatnosti nájemce vždy upozornit a od smlouvy odstoupí v případě, že nájemce
nebude na upozorněni reagovat úhradou nájemného do následujících 30 dnů.

VIl.
Firemní štít
Vll/1 Pronajimatel uděluje nájemci souhlas, aby opatřil nemovitou věc, kde se nalézá
prostor sloužici podnikáni (viz článek l. této smlouvy) v přiměřeném rozsahu štítem,
návěstím či podobným znamením. Při skončeni nájmu je nájemce povinen veškerá znamení
odstranit a uvést dotčenou část nemovité věci do původního stavu. Pro případ porušeni této
nájemcovy povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý.
byt' i započatý. měsíc prodlení s odstraněním znamení.
VIII.
Závěrečná ustanoveni
Vlll/1 Právni vztahy výslovně neupravené Smlouvou se řidl obecnými ustanoveními
občanského zákoníku a dále právním řádem ČR.
VIl/2 V případě, že některé ustanoveni této Smlouvy oddělitelné od jejího ostatního obsahu
je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanoveni této Smlouvy
platná a účinná. Smluvní strany se zavazuji nahradit neplatné nebo neúčinné ustanoveni této
Smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá
nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni původnímu.
Vll/3 Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou obou
Smluvních stran.
VII/4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma SMuvnimi stranami.
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
VIl/5 Smlouvou se nahrazuji veškerá předchozí ujednáni Smluvních stran, at' již formou
písemnou nebo ústni.
Vll/6 Smluvní strany prohlašuji, že si Smlouvu přečetly, že je jim ve všech ustanoveních i
přílohách jasná a že s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzuji svými niže připojenými
vlastnoručními podpisy. Smluvní strany současně prohlašuji, že Smlouva byla uzavřena po
vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně a
nikoliv v tisni za nápadně nevýhodných podmínek.
Vll/7 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platnosti originálu. jeden výtisk
náleží pronajimateli a jeden výtisk náleží nájemci.

Příloha č 1 - ná es předmětných prostor pronájmu.
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Dodatek Č.1 ke smlouvě
ze dne 8.9.2014

o dlouhodobém užívání majetku obce Valeč - hala Č.10 v areálu CO
(dále jen ,,dodatek")

uzavřený mezi smluvními stranami
Smluvní strany:

Obec Valeč
se sídlem Náměstí 119, 364 55 Valeč, okr: Karlovy Va'y
IČO: 255114
jednající Aleš Kubísek, starosta obce Vděč
(dále jen ,,Pronajímatel")
a

LEADER ACADEMY o,p.s.
se sídlem: Karlovarská 6, 364 55, Valeč
IČO: 29122970
jednající Ing. Zdeněk Mach
(dále jen ,,Nájemce")
Obě smluvní strany se dohodly dne 18. l. 2019 na doplnění Smlouvy o dlouhodobém
užívání majetku Obce Valeč (dále jen "smlouva") o uzavřeni dodatku zahrnujícího více
náklady za úhrady energií a vodného, rozúčtované v poměru dle skutečných potřeb
jednotlivých podružných míst. Dále na podílu na úhradách energií za uplynulé zúčtované
období daného roku. Nájemce uhradí do 14ti dnů po podpisu tohoto dodatku Č.1 částku
1.211,- KČ z faktury 201701016.

I. Úhrady za spotřebované energie

1.1. Poplatek za veřejné osvětleni v bývalém areäu CO bude vyúčtován podle skutečné
spotřeby za zúčtovaný rok.

Ve Valči dne:
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Nájemce: '\

Pronajímatel:
Obec Valeč
zastoupená Alešem Kubískem
starosta obce

OBEC VALEČ
N'městf 1i9 @
364 55 Va|eč

Ľeader Academy o.p.s
zastoupen Ing. Zdéňkem Machem

