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uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
1. Pronajimatelem
OBEC VALEČ
IČ: 00255114

Sídlo: Obecní úřad, Náměstí 119, 364 55 VALEČ
Zastoupená: starostou obce Alešem Kubískem
Kontaktní údaje: Tel.: 353 399 700, E-mail: starosta@valec.cz
(dále jen jako ,,pronajímatel") na straně jedné
a
2. Nájemcem
JOSEF PETŘÍČEK
IČO: 07111941

Sídlem: Vrbice 27, 364 52 žlutice

(dále jen jako ,,nájemce") na straně druhé

I. Předmět smlouvy
1.1.

PronajÍmatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku Č. pare. 237 (druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 842 m2, jehož součásti je stavba ev. č.
5, jedná se o objekt dřive užívaný jako sklady civilní obrany (dále jen ,,stavba"),
zapsaného v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,
Katastrálni pracoviště Karlovy Vary, na listu vIastnictvI Č.1, pro obec Valeč a katastrální
území Valeč v Čechách.

1.2.

Ve stavbě se nachází nebytové prostory. přesný popis těchto
prostor,
které jsou
předmětem nájmu, je hala Č. 5 na stavební parce č. 237 (dále jen ,,předmět nájmu").

1.3.

Nájemce se seznámil se stavem předmětu nájmu, při čemž obě smluvní strany
konstatují, že nevykazuje nedostatky bránici řádnému užívánÍ v souladu se zpŮsobem
nájmu podle ČI. III. této smlouvy.
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ii. Doba nájmu

2.1.

PronajÍmatel předá nájemci předmět nájmu nejpozději do pěti pracovních dnŮ od podpisu
této smlouvy.

2.2.

Nájem je sjednán na dobu neurčitou, a to od data podpisu smlouvy.

l

III. Způsob užití předmětu nájmu nájemcem

3.1.

Nájemce bude předmět nájmu užívat řádně.

3.2.

Nájemce prohlašuje, že hodlá předmět nájmu užívat k provozováni autodÍlny a uskladnění
souvisejÍcÍho materiálu.
iv. Nájemné

4.1.

Nájemné se sjednává ve výši
(čtyřicetosmkorunčeských) ročně.
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OOO,-

KČ/měsíčně,

tj.

48

000,-

KČ

slovy

4.2.

Nájemné bude uhrazeno v měsIČnIch splátkách na účet pronajImatele č. 5828341/0100
vedený u Komerční banky a.s. nebo v hotovosti na adrese pronajImatele, a to nejpozději
k posledním dni v měsíci.

4.3.

v nájemném není zahrnuta úplata za plněni spojená s užívánkn předmětu nájmu ani
souvisejÍcÍ služby.

V Plnění spojená s užIvánIm předmětu nájmu
a souvĹsejÍcÍ služby a úplata za ně
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Pronajimatel zajistí nájemci prostřednictvím dodavateIŮ tato plnění spojená s uživánhm
nebytových prostor a souvisejÍcÍ služby (pronajimatel s nájemcem dohodne, jaké
služby je nutno zajistit)

a) dodávka elektrické energie
5.2.

Stav elektroměru k 11. 4. 2019

227,5

Náklady na spotřebu energii budou nájemci přeúČtovány obcí po celkovém vyúčtování
jednou ročne.
V

V

VI. Sankce
6.1.

V případě, že nájemce poruŠí své povinnosti stanovené v odst, 9.8. této smlouvy, uhradí
pronajImateli sankci ve výši 50 000 kč za každý takovýto případ.
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V případě, že nájemce bude užívat předmět nájmu k jinému účelu než dle ČI. III. této
smlouvy, uhradí pronajImateli sankci ve výši 20 000 kč za každý takovýto případ.

6,3.

V případě prodlení se splněním povinnosti vyklidit a předat předmět nájmu nebo jeho
část, uhradí nájemce smluvní pokutu 500,- KČ za každý den prodlení se splněním této
povinnosti, a to bez ohledu na jeho zavinění.

6.4.

Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 dnŮ od písemného vyúčtování
odeslaného druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotČen nárok na
náhradu škody. Nárok na úhradu smluvní pokuty ani Škody není nikterak dotčen
odstoupením od smlouvy.
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VII. Ukončení nájmu

7.1.

Nájem lze kdykoliv ukončit za podmínek dle občanského zákoníku, dále písemnou
dohodou stran, nebo pÍsemnou výpovědi bez uvedeni dŮvodu s výpovědní lhŮtou tři
měsíce. LhŮta počne během prvního dne nás|edujÍcÍho měsíce po doručení výpovědi.
VIII. Vrácení předmětu nájmu při skončení nájmu

8 1.

Při skončeni nájmu uvede nájemce předmět nájmu do původního stavu, odstraní v něm
veškeré změny provedené se souhlasem či bez souhlasu PronajÍmatele, ledaže se strany
o určité změně zvlášť dohodnou, že ji nájemce odstranit nemusí a předmětu nájmu
vyklidí. Dohodnou-li se smluvní strany, že změny a úpravy provedené na předmětu nájmu
mohou být ponechány, nemá nájemce nárok na jakékoliv vypořádáni z dŮvodŮ možného
zhodnocení předmětu nájmu.

8.2,

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

8.3,

Smluvní strany si sjednávají, že při skonČení nájmu se nepoužije ust. § 2315 zákona
č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisŮ, o náhradě za převzetí
zákaznické základny.

8.4.

Pokud se po skončeni trvání smlouvy nacházejí v předmětu nájmu jakékoli věci, které do
předmětu nájmu vnesl nájemce, a nájemce je neodstraní ani na základě písemné výzvy
pronajímatele, platí, že tyto věci jejich pŮvodní vlastník zjevně opustil a pronajimatel
s nimi může naložit podle svého uvážení; může si je i přivlastnit, Či je zlikvidovat na
náklady nájemce.

8.5.

Smluvní strany sjednaly, Že ust. § 2230 a ust. § 2285 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, o automatickém prodlouženi nájmu se neuplatní.
IX. Ostatní práva a povin nosti stran

9.1.

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídI českým právním
řádem, zejména občanským zákoníkem.

9.2.

Veškeré opravy a stavební úpravy prováděné na přání nájemce, které bude nájemce
v předmětu nájmu provádět, budou realizovány na jeho náklad. Nájemce je povinen
veškeré stavební úpravy předmětu pronájmu písemně oznámit pronajImateli a vyžádat si
předem jeho písemný souhlas s jejich provedením. Nájemce je dále povinen před
započetím stavebních úprav vyžadujÍcÍch ohlášeni nebo povolení ve smyslu zákona č.
183/2006 Sb. o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
vyžádat si patřiČná povoleni nebo takovou činnost ohlásit orgánu určenému tímto
předpisem.

9.3.

PronajÍmatele a jim pověřeni zaměstnanci jsou oprávněni vstoupit do předmětu nájmu, a
to v době, kdy se v těchto prostorách nachází jakýkoliv pracovník nájemce, a to zejména
za účelem kontroly dodržování podmínek této smlouvy, jakož i provádění údrŽby, nutných
oprav či provádění kontroly elektrického, plynového, vodovodního a dalšího vedení. Neníii možné do prostor vstoupit, vyzve pronajímatel nájemce ke zpřístupněnÍ prostor a
poskytne mu k tomu přiměřenou lhŮtu Po uplynutí lhŮty může pronajímatel do předmětu
nájmu vstoupit a provést zamýšlené činnosti.

9.4.

Pronajímatel a jím pověření zaměstnanci jsou oprávněni vstoupit do předmětu nájmu
i v případech, kdy to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav Či jiná podobná skutečnost. O
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tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do
předmětu nájmu, jestliže nebylo moŽno nájemce informovat předem. Rovněž v případě,
že pronajimatel bude požádán o provedeni drobných úprav v předmětu nájmu, je
oprávněn takto provést i bez přítomnosti pracovníka nájemce, jestliže nemá možnost
provést tuto opravu v jiném čase a na tuto skutečnost nájemce upozorni.
9.5.

Nájemce bere na vědomi, že pronajímatel bude mít v drženi náhradní klíče k předmětu
nájmu a nájemce není oprávněn provést bez písemného souhlasu pronajímatele výměnu
zámkŮ. Všechny předané klíče, případně i jejich kopie, odevzdá nájemce zpět
pronajImateli při předání předmětu nájmu po skončení nájmu bez nároku na náhradu
nákladŮ spojených s jejich pořÍzenjm.

9.6.

Nájemce je povinen umožnit pronajÍmateli výkon jeho práv vyplývajÍcÍch z této nájemní
smlouvy a obecně závazných předpisŮ.

9 7.

Nájemce je povinen na svůj náklad provádět běžnou údržbu předmětu nájmu Nájemce
je povinen udržovat řádný vzhled předmětu nájmu.

9.8.

Nájemce se zavazuje dodržovat platné právni předpisy v souvislosti s užívánhn předmětu
nájmu, zejm. všechna bezpečnosti a ekologická opatření souvisejÍcÍ s provozem dle ČI, III
odst. 2 této smlouvy (zejm. povinnosti vyplývajÍcÍ z právních předpisŮ na úseku nakládáni
s odpady a skladováni a užívánÍ provozních kapalin). Nájemce v předmětu nájmu
zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při práci s ohledem na rizika
moŽného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen ,,rizika"),
jakož i bezpečnost dalších osob v předmětu nájmu se nacházejÍcÍch, a požární ochranu
ve smyslu obecně závazných předpisŮ a je odpovědný za dodržování ustanoveni těchto
předpisŮ a za škody, které vzniknou jeho Činností nebo v souvislosti s touto činností.
Nájemce je povinen informovat pronajimatele o rizicích a opatřeních přijatých k ochraně
před jejich pŮsobením. Pronajímatel má právo provádět kontrolu zabezpečováni
povinnosti dle tohoto odstavce. Nájemce je povinen být pří kontrolách plně součinný
(umožnit kontrolu, předložit na výzvu souvisejÍcÍ dokumentaci apod.).

9.11.

Nájemce se zavazuje během uŽIvánI předmětu nájmu dodržovat
a bezpeČnostní pokyny odpovědných zaměstnanců pronajímatele.

9.12.

Nájemce si bude počÍnat tak, aby nedoŠlo ke Škodě na majetku pronajímatele, na majetku
a zdraví dalších osob. jakékoliv závady nebo škodní události bude neprodleně hlásit
pronajÍmateli.

9.13.

Nájemce odpovídá za všechny osoby, kterým umožni přistup do předmětu nájmu (např.
jím pověřené osoby, dodavatelé, zákazníci). Nájemce odpovídá za Škodu, které tyto osoby
zpŮsobí.

9,14.

Nájemce se zavazuje užívat prostory výhradně k účelu dle ČI. III odst. 2 této smlouvy.

organizační

X. Závěrečná ustanovení

10,1.

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

10 2,

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

10,3.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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10,4,

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím
obsahem bezvýhradně souhlasí a na dŮkaz této své svobodné vŮle připojuji své
podpisy.

Ve Valči dne

Ve Valči dne

Pronajlmatel:

Nájemce:

Obec Valeč

josef Petřiček

zastoupená starostou obce
Alešem Kubískem
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