snMLoUvA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
:'·'.": 'S. .."

3/2019/N

podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uzavřená níže uvedeného dne,
měsíce a roku mezi
1. Pronajímatelem
OBEC VALEČ
IČ: 00255114
Sídlo: Náměstí 119, 364 55 VALEČ
Zastoupená: starostou Obce Valeč Alešem Kubískem
Kontaktní údaje: tel. 353 399 700, E-mail: starosta@valec.cz
(dále jen jako ,,pronajlmatel") na straně jedné
a
2. Nájemcem

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

I. Předmět smlouvy

1.1.

PronajÍmatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku Č. parč. 235 (druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 842 m2, jehož souČástí je stavba ev.
č. 7, jedná se o objekt dříve užívaný jako sklady civilnI obrany (dále jen ,,stavba"),
zapsaného v katastru nemovitosti vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,
Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví 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. 7, kóje 5 a 6 na stavební parče Č. 235 (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.
II. Doba nájmu
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PronajÍmatel předá nájemci předmět nájmu nejpozději do pěti pracovních dnŮ od
podpisu této smlouvy. Předávací protokol je přílohou 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
instalačního materiálu z Kotribučenské sýpky.
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užívat

k uskladněni stavebního a

iv. Nájemné

4.1.

Nájemné se sjednává ve výši 7.500,- Kč/rok

4.2.

Nájemné bude uhrazeno jedenkrát ročně na účet pronajImatele Č. 5828341/0100
vedený u Komerční banky a.s. nebo v hotovosti na adrese pronajimatele, a to
nejpozději k posledním dni roku.

4.3,

V nájemném není zahrnuta úplata za plnění spojená s uživánÍm předmětu nájmu ani
souvisejÍcÍ sluŽby.

V. P|něnÍ spojená s užIvánIm předmětu nájmu
a souvisejÍcÍ služby a úplata za ně

5.1.

Poplatek za veřejné osvětleni bude vyúčtován podle skutečné spotřeby za zúčtovací
období na základě usnesení zastupitelstva obce Valeč Č. 2016/21/8í.'a bude nájemci
přeúčtován obci po celkovém vyúčtování jednou ročně.
VI. Sankce

6.1.

V případě, že nájemce bude užívat předmět nájmu k jinému účelu než dle ČI. III. této
smlouvy, uhradí pronajÍmateli sankci ve výši 20 000 kč za každý takovýto případ.

6,2.

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 zaviněni.
J
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,

6.3.

VII. Ukončeni nájmu
7.1.

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

8.1

Při skončeni nájmu uvede nájemce předmět nájmu do původniho 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 pronajimate|i nejpozději v den nás|edujÍcÍ po skončeni
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, pIati, že tyto věci jejich pŮvodní vlastník zjevně opustil
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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 povinnosti stran

9,1.

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 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 pronajÍmateli a vyžádat
s' předem jeho p'semný souhlas s jej'ch 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 povolení nebo takovou Činnost ohlásit orgánu určenému tímto
předpisem.
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9.3.

Pronaj'matele a j"m pověřen' zaměstnanc' 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 dodržováni podmínek této smlouvy, jakož i prováděni
údržby, nutných oprav Či provádění kontroly elektrického, vodovodního a daIšIho
veden'. Nen' l' možné do prostor vstoup't, vyzve pronajímatel nájemce ke zpřÍstupněnj
prostor a poskytne mu k tomu přiměřenou lhŮtu Po uplynuti IhŮty může pronajImatel
do předmětu nájmu vstoupit a provést zamýšlené Činnosti.

9.4.

Pronajímatel a jim pověřeni zaměstnanci jsou oprávněni vstoupit do předmětu nájmu
i v případech, kdy to vyžaduje náhle vzniklý havarijní stav či jiná podobná skutečnost. O
tomto musí pronajímatel nájemce neprodleně uvědomit ihned po takovémto vstupu do
předmětu nájmu, jestliže nebylo možno nájemce informovat předem. RovněŽ v případě,
že pronajÍmatel bude požádán o provedení 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 upozorní.

9.5.

Nájemce je povinen umožnit pronajímateli výkon jeho práv vyp|ývajÍcÍch z této nájemní
smlouvy a obecně závazných předpisŮ.

9.6.

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

9.7.

Nájemce se zavazuje během uŽÍvání předmětu nájmu dodržovat
a bezpečnostní pokyny odpovědných zaměstnanců pronajImatele.

9.8.

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

organizaČní

hlásit pronajImateli.
9.9.

Nájemce odpovídá za všechny osoby, kterým umožni přístup do předmětu nájmu (např.
jím pověřené osoby, dodavatelé, zákaznici). Nájemce odpovídá za škodu, které tyto
osoby zpŮsobí.
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9.10.

Nájemce se zavazuje užívat prostory výhradně k úČelu dle ČI. III odst. 2 této smlouvy.
X. Závěrečná ustanoveni

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 obd rZi po jednom.

10.3.

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

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 připojují své
podpisy.

10.5.

Obec Valeč ve smyslu ustanovení § 41
zřÍzení) potvrzuje, že u právních úkonŮ
usnesení Č. 2019/6/89by|y splněny ze
podmínky podle zák. 128/2000 Sb., ve
odsouh|aseni.

l
l

zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
obsažených v rozhodnuti dne 5. 6. 2019
strany obce veškeré zákonem stanovené
formě předchozích zveřejnění, schválení a

Příloha - Předávac/" protokol ze dne 7. 6. 2019

Ve Valči dn, .*C....!9
Pronajlmatel:

'

V, Vdč,
Nájemce:

"' VALEČ
E.:3tí119 CD

Obec Val

zastoupená starostou obce
Alešem Kubískem
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CXBEC 'VALEČ
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
Předání nebytových prostor- kóji 5 a 6 na hale č. 7

Dne 6. 6. 2019 v 10:00 hod. byly předány nebytové prostory (kóje) č. 5 a 6 v hale č. 7 v bývalém
areálu CO na pozemku č. 235 v k.ú. Valeč v Čechách.
předávajÍcÍ Obec Valeč - zastoupená místostarostkou Michaelou Holubcovou, přebírajÍcÍ pan

Předáni proběhlo na základě schváleni pronájmu skladových kójí č. 5 a 6 v hale č. 7 v bývalém
areálu CO usnesením č. 2019/6/* 6. VZOZ ze dne 5. 6. 2019 za částku 7 500,- Kč/rok.
Při předání předmětu smlouvy nebyly zjištěny žádné nedostatky, skladové kóje byly předány
prázdné a uklizené.

Elektroměr ani vodoměr není nainstalován.
Nájemci byly předány kKÉe od obou kójí.

Předal :

Michaela Holubcová, mistostarostka
dn,. '7. G. ľo /9
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CBEC VALEČ
Náměs""9 CD
?(3¢ e5 valeč
hod.

Převzal:

1" -(b . 10 /l')

A7'° hod.

Sídb: !Máměstí119, 364 55 'VděČ lČ: 00255114, 'ŤeĹ:353 399 700, 353 399 728
!E-maiÉ podátel:na@valéc.cz , starosta@í'aléc. cz, u7luu): uwuwaléc. cz, IčD COS: 3vňuvg
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