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SMLOUVA O NÁJMU PROSTORU SLOUŽÍCÍHO
,ý\ ÚŘA6"
PODNIKÁNÍ
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1/2017/N

rO

podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
1. pronajÍmatelem
Obec Valeč
IČ: 00255114

Sídlo: Obecní úřad, Náměstí 119, 364 55 Valeč
Zastoupená: starostou obce Josefem K u b a ř e m
Kontaktní údaje: Tel,: 353 399 700; E-mail: starosta@valec.cz
(dále jen jako Mpronajlmate/") na straně jedné
a
2. Nájemcem
Lan Tran Thi
IČO: 26404931
Sídlo: Vietnamská socialistická republika

s pobytem Vrchlického 442/11, 360 01 Karlovy Vary - Drahovice

(dále jen "nájemce") na straně druhé

I. Předmět smlouvy
1.1.

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavby č.p. 26 na stavební parcele
Č.115/1 (druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří), zapsaného v katastru
nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj, Katastrálni pracoviště
Karlovy Vary, na listu vlastnictví Č.1, pro obec Valeč a katastrální území Valeč v
Čechách.

2.1.

V této stavbě se nachází prostory k podnikáni. přesný popis těchto prostor, které jsou
předmětem nájmu je část budovy na stavební parcele Č.115/1 o výměře
121,69 m2 za účelem provozováni mIstního obchodu (dále jen ,,předmět nájmu").
Pronajimatel dlouhodobě pronajme nájemci část budovy, která se skládá ze tři dÍ1čÍch
ploch:

l) Obchodní plocha
2) Skladovací plocha
3) SociálnI a úklidové plochy
Celkem
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75,70 m2
32,14 m2
13,85 m2
121,69 m2

PronajÍmatel se zavazuje, že nájemci přenechá k užÍvánj předmět nájmu na dobu
stanovenou v ČI. II odst. 2.2. této smlouvy.

4.1.

Nájemce se seznámil se stavem předmětu nájmu, při čemž obě smluvní strany
konstatuji, že nevykazuje nedostatky bránIcI řádnému uživánÍ v souladu se zpŮsobem
nájmu podle ČI. III této smlouvy.
II. Doba nájmu
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Pronaj'matel předá nájemci předmět nájmu nejpozději do pěti pracovních dnŮ od
podpisu této smlouvy. O předáni předmětu nájmu bude sepsán předávací protokol
v souladu s ČI. I odst. 5.1. této smlouvy.

2.2.

Nájem je sjednán na dobu neurčitou, a to od data podpisu smlouvy.
III. Způsob užití Předmětu nájmu Nájemcem

3.1.

Nájemce bude předmět nájmu užívat řádně.

3.2.

Nájemce prohlašuje, že hodlá Předmět nájmu užívat za účelem velkoobchodu a
maloobchodu potravin a prŮmyslového zboží ve valči. (dále jen ,,předmět nájmu"). A to
v souladu s předmětem podnikání nájemce zapsaného v obchodním rejstříku.
iv. Nájemné

4.1.

Nájemné se sjednává ve výši 27 000,- KČ včetně DPH /ročně, (slovy
dvacetsedmtisickorun). Úhrada nájemného bude prováděna v pololetnÍch splátkách ve
výši 13 500,- KČ (slovy třinácttisIcpětsetkorunčeských). Splatnost je vždy: k 30.6. a
31.12. daného roku, a to bezhotovostně na účet pronajimatele
č.
5828341/0100
vedený u Komerční banky a.s. nebo v hotovosti na adrese pronajÍmatele.

4.2.

V nájemném není zahrnuta úplata za plnění spojená s užívánh"n předmětu nájmu ani
souvisejÍcÍ služby.

4.3.

V ceně nájmu dle odst. 1 nejsou zahrnuty platby za služby spojené s uživánIm
nebytových prostor (úklid společných prostor, odvoz pevných odpadkŮ, osvětleni
společných prostor, vodné, apod.).

V. Plnění spojená s užívánIm předmětu nájmu
a souvisejÍcÍ služby a úplata za ně
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Pronajímatel zajisti nájemci prostřednictvím dodavatelŮ tato plnění spojená s užIvánIm
nebytových prostor a souvisejÍcÍ služby (pronajImatel s nájemcem dohodne, jaké
sluŽby je nutno zajistit).
a) dodávku elektrické energie

b) dodávku vody
5.2.

Nájemce se zavazuje vlastním nákladem provádět veškerou běžnou údržbu a opravy
pronajatých prostor v rámci běžné provozní činnosti. Účelové a stavební úpravy je
nájemce oprávněn provádět jen s předchozím písemným souhlasem pronajÍmatele.

5.3.

Nájemce se zavazuje pečovat o pronajaté prostory tak, aby nedošlo k jejich poŠkozeni.
Zavazuje se písemně hlásit všechny skutečnosti dŮIežité k ochraně majetku
pronajimateli, a to bez zbytečného odkladu. V případě, že v souvislosti s činností
nájemce vznikne pronajímateli v pronajatých prostorách škoda, zavazuje se nájemce
tuto na vlastni náklady odstranit. Nájemce nemůže bez souhlasu pronajímatele měnit
účel užívánÍ nebytových prostor ani je dále pronajímat.

5.4.

Nájemce je povinen umožnit pronajImateli přistup do pronajatých nebytových prostor
pouze za účelem:
a) kontroly, zda jsou prostory využívány v rozsahu a k účelu stanoveném smlouvou,
b) kontroly, zda nebyly provedeny stavební a jiné změny bez souhlasu pronajímatele,
C) provedeni potřebných oprav.
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5.5.

Pronajimatel se zavazuje zabezpečit nájemci nerušené užívánÍ a přístup do pronajatých
prostor bez jakéhokoliv omezeni.
Pronajímatel je povinen umožnit nájemci instalaci jeho označeni na dŮm, v němž jsou
pronajaté prostory umístěny, a to v souladu se stavebními předpisy.
VI. Ukončení nájmu
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Tuto smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět i bez uvedeni dŮvodu.
výpovědní lhŮta činí 3 měsíce. LhŮta poČne během prvního dne měsíce nás|edujÍcÍho po
doručeni výpovědi.

6.2.

Nebude-li písemně dohodnuto jinak, odevzdá nájemce po skončení nájmu pronajímateli
pronajaté prostory v řádném stavu, tj. stavu odpovidajÍcÍm sjednanému zpŮsobu a
úČelu jejich užÍvání s přihlédnutím k obvyklému opotřebeni. Náklady nutné k vytvořeni
takového stavu nese nájemce v plné výši.
VII. Vráceni předmětu nájmu při skončeni nájmu
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Při skončeni nájmu uvede nájemce předmět nájmu do pŮvodnIho stavu, odstraní v něm
veškeré změny provedené se souhlasem Či bez souhlasu Pronajimatele, ledaže se strany
o urČité změně zvlášť dohodnou, že ji nájemce odstranit nemusí a předmětu nájmu
vyklidí.

7.2.

Nájemce předá předmět nájmu pronajÍmateli nejpozději v den nás|edujÍcÍ po skončeni
nájmu.

7.3.

O předáni předmětu nájmu nájemcem pronajÍmateli bude vyhotoven předávací
protokol, který bude podepsán oběma stranami této smlouvy. Obsahem tohoto
protokolu bude zejména podrobný popis předmětu nájmu a odchylek jeho stavu oproti
stavu, v jakém byl předmět nájmu předán pronajímatelem nájemci, dále stavy měřidel
energií a výčet klÍčŮ předaných nájemcem pronajímateli souvisejÍcÍch s užívánkn
předmětu nájmu. Do protokolu budou zachyceny a popsány škody zpŮsobené
nájemcem a zpŮsob náhrady těchto škod a stanoven termín jejich náhrady.
VIII. Ostatní práva a povinnosti stran

8.1.

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řIdi českým právním
řádem, zejména občanským zákoníkem.
IX. Závěrečná ustanovení

9.1

Tato smlouva může být měněna pouze pÍsemnými dodatky na základě souhlasu obou
stran.

9.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při Čemž každá
ze stran obdrží po jednom.

9.3.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.4.

Smluvní st any prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím
obsahem
ezvýhradně souhlasí a na dŮkaz této své svobodné vŮle připojuji své
podpisy.
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Nájemce:

Obec Valeč
L-í
zastoupená starostou obce
josefem Kubařem

Lan Tran Thi
IČO: 26404931
Karlovy Vary - Drahovice
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ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání 1/2017/N
ze dne 21.12.2018
o dlouhodobém užívání majetku obce Valeč
(dále jen ,,dodatek")

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBEC VALEČ
se sídlem Náměstí 119, 364 55 VALEČ, okr. Karlovy Vary
IČ: 255 114
zastoupena Alešem Kubískem, starostou Obce Valeč
(dále jen ,,Pronajímatel")
a

LAN TRAN THI
se sídlem: Vietnamská socialistická republika
s pobytem Vrchlického 442/11, 360 01 KARLOVY VARY - Drahovice
IČ: 26404931
(dále jen ,,Nájemce")
Článek l.

1.1 Dne 01.03.2017 uzavřel nájemce s pronajímatelem Smlouvu o pronájmu prostoru
sloužícího k podnikání č. 1/2017/N (dále jen ,,Smlouva"), kterou nájemce přenechal
podnájemci k dočasnému užívání (dále jen ,,předmět nájmu"), nacházející se na stavební
parcele č. 115/1 o výměře 121, 69 m' za účelem provozování místního obchodu.
1.2 Tímto dodatkem se Smlouva č. 1/2017/N ve znění Dodatku č.l ze dne 21.12.2018
nemění.
1.3 Nájemce přenechal Podnájemci předmět nájmu do užívání za podmínek stanovených ve
Smlouvě o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřenou dne 21. 12. 2018
k účelu provozováni podnikáni - provozováni místního obchodu.
Článek 2.
Závěrečná ustanovení
2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž smluvní strana obdrží po 1
vyhotovení

2.2 Smluvní strany prohlašuji, že si tento dodatek pozorně přečetly a že jim je jeho
obsah jasný a srozumitelný. Prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán ani v tísni,
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
schválením zastupitelstvem Obce Valeč dne 20. 12. 2018 usnesením č. 2018/2/26bj,a")

l

Na důkaz toho, že celý obsah tohoto dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné
vůle, připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Ve Valči dne: 21.12.2018

Ve Valči dne: 21.12.2018

Pronajímatel:

Nájemce:

Lan«an Thi

Obec Vale
zastoupena Alešem ubískem
starosta obce
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