22 05, 2013
NÁ JEMNÍ

SML O U VA

uzavřená dle ustanovení § 588 a násl. zákona číslo 40/1964 Sb., občanskýzákonik, ve
zněni'pozdějšich pňedpisů (v textu dále jen ,,občanský zákoník'3, meziniže
spec&ovanýhu' stmnami, dle vlastního p17)hlášeník právnún úkonům pLnězpůsobilými
(dále p textujen ,,SMouva 'j:

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 .Pronajimate/3

1.

a

2.

JOB ASISTENT s.r.o., IČO: 25457080, se sídlem Masarykova třída 668/29, 415 01
Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad
Labem, oddíl C, vložka 19016
jednajÍcÍ Ing. Zdeňkem Machem, jednatelem společnosti
na straně druhé jako nájemce (dále v textu jen ,Nájemce"),

Pmna/ímak/ a Ná/émce mobou ýy'l Pm úag Smbuy 0Uaá7l'áni jgt)okChějako m/wní strany nebo kte!ýko/i
nichjako smhuwí strana (dák i' te^mjen ,,Sm/utzní stmy"nebo ,Smhnmi strana'),

I.

Úvodní ustanoveni

Ill
Pronajímatel je vlastníkem budovy č. 13 na pozemkové parcele č. 231 o výměře 781
m2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy
Vary, na LV č. 1 pro kat.územi Valeč v Čechách, okres Karlovy Vary. Jedná se o patrovou
budovu v bývalém areálu CO, původně sloužici k účelu výstrojního sklad. V budově jsou
pouze samostatné místnosti s chodbou. Není zde vybudováno žádné zázemí.
Uvedené nemovitosti jsou ve stavu způsobilém ke smluvenému užíváni a nájemce je
seznámen se základním stavem této nemovitosti.

íl. Předmět smlouvy
11/1
Pronajimatel tímto Nájemci pronajme budovu č. 13 (průmyslový objekt) dle
l/1Smlouvy, s možnosti využiti uvedených prostor pro provozováni turistické ubytovny
(krátkodobého
oprávněním.

ubytováni).

Nájemce

bude

disponovat

příslušným

živnostenským

11/2
Pronajimatel a Nájemce se dle článku IV. odstavce lV/1 dohodli na nájemní ceně a
tuto nájemní cenu přijímají.
11/3
PronajImatel prohlašuje, že žádným právním úkonem, platným a účinným ke dni
podpisu Smlouvy, nepřevedl Předmět nájmu ani jeho ideální 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
mohla znemožnit naplněni Předmětu smlouvy.
11/4
Pronájem se sjednává na dobu 20 let ode dne podpisu smlouvy, s přednostním
právem Nájemce na prodlouženi Nájemní smlouvy. Pokud žádná ze Smluvních stran
nevypoví Nájemní smlouvu před jejím ukončením, prodlužuje se tato automaticky na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců.
11/5
Při předáváni výše uvedeného zařízeni bude pořízen protokol o předáni a potřebná
fotodokumentace stávajícího stavu pronajímané nemovitosti. Tato fotodokumentace se stane
nedílnou součástí této smlouvy.

Ill. UCel pronájmu
lll/1
Nájemce bude využívat Předmět pronájmu pro provozováni turistické ubytovny, za
účelem krátkodobého ubytováni a činnosti s tímto souvisejících. Jedná se především o
krátkodobé ubytováni turistického typu, ubytováni škol, instituci a organizaci. Dále se jedná o
souvisejlci využíváni předmětu pronájmu pro relaxaci, školeni a zájmové aktivity.
lll/2
V případě, že nájemce bude užívat předmět smlouvy v rozporu s tímto účelem, nebo
v rozporu s právními předpisy vztahujicimi se k užívání předmětu smlouvy, je Pronajimatel
oprávněn odstoupit od Smlouvy okamžitě bez dalších vyrovnáni.

lV. Nájemné
lV/1
Nájemné za užíváni nemovitosti popsané v odstavci Ill shora této smlouvy se stanovi
na 500,- Kč (slovy: pětsetkorunčeských) za kalendářní měsíc.
Takto stanovená výše nájemného vychází z předpokládané investice nájemce do opravy
oken, vybudováni sprch a sociálního zařízeni a dalších potřebných investičních vstupů,
souvisejících s předmětem smlouvy.
lV/2
Pronajimatel a nájemce vždy po třech letech se upraví nájemné s ohledem na
probíhající inflaci, a to samostatným dodatkem ke smlouvě.
lV/3
Nájemné bude zasíláno jednou za kalendářní měsíc a to k 15 dni kalendářního
měsíce na bankovní účet 58 28 341/0100.

lV/4
Nájemce předpokládá tyto nutné investice do nemovitosti (základni nutná investice
k otevřeni provozu):
-sociálni zařízeni a sprchy
cca. 200 000,-oprava rozvodů vody a elektriky u sprch a sociálních zařízeni
cca. 80 000,-oprava dveří
cca. 120 000,-oprava oken
cca. 120 000,-vybaveni nábytkem a souvisejícím materiálem
cca. 650 000,-vybaveni kanceláři
cca. 60 000,-vybaveni kuchyňky, společenských prostor
cca. 100 000,Dále bude vytvořeno pracovni místo pro minmálně 2 osoby.
Nutnost řešeni samostatného oploceni.
V. Ostatní ustanoveni

VIl
Pronajimatel zajisti Nájemci neomezený vstup do Předmětu pronájmu a také
neomezené podmínky pro vykonáváni potřebných činností.
V/2
Nájemce je povinen dbát na dobrý stav předmětu nájmu, užívat ho s péči řádného
hospodáře a na své náklady zajišťovat a hradit drobnou údržbu a drobné opravy předmětu
nájmu, včetně jeho úklidu.
V/3
Nájemce je oprávněn provádět v předmětu nájmu investice zhodnocující objekt.
Záměr realizovat tyto investice oznámi min. 30 dni předem Pronajímateli. Pronajimatel se
k návrhu vyjádři do 30 dnů. Realizovat tyto investice může Nájemce až po odsouhlaseni
Pronajimatelem. Po realizaci konkrétni investice Nájemce umožni Provozovateli kontrolu
těchto investic.
V/4
Pronajimatel nebude Nájemci bránit
v zásadním rozporu s předmětem pronájmu.

v realizaci

investic,

pokud

toto

nebude

v/5
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/6
Nájemce je povinen umožnit pronajímateli přistup do předmětu nájmu, a to vždy po
předchozím písemném ohlášeni, nejméně jeden týden předem. Toto neplatí v případě
havárie.
V/7
Pronajimatel je povinen zajistit na své náklady případné opravy střechy, venkovních
el. síti, venkovní rozvody vody, jímky, hromosvodů, včetně stanovených revizi apod.
Pronajimatel odpovídá za řešení havarijních situaci. Pronajimatel se zavazuje řešit výše
uvedené opravy přednostně a okamžitě. Pronajimatel odpovídá za pojištěni předmětu
pronájmu proti škodám způsobeným zejména požárem, živelnými událostmi, průsakem vody
srážkové a vody z vodovodních rozvodů. Nájemce zajisti pojištěni svého vnitřního vybaveni.
V/8
Pronajimatel je bude aktivně spolupracovat při zajištěni všech potřebných povoleni
(stavební povoleni apod.), pro investiční činnosti uvedené v ČI. lV/1
V/9
Nájemce může umístit na předmět pronájmu reklamu. Tato reklama musí odpovídat
povaze pronájmu. Nájemce je povinen projednat předem s pronajimatelem její velikosti a
místa umístěni.
VIlO Pronajimatel je povinen zajistit do 30 dnů od podpisu smlouvy vystěhováni a uvolněni
všech pronajatých prostor. Dále je Pronajimatel povinen zajistit (formou tlakové zkoušky)
kontrolu funkčnosti přívodu vody do objektu pronájmu, funkčnost sváděni odpadů. K tomuto
účelu pověří odpovědnou osobu. V případě, že Pronajimatel nezajisti předáni předmětu
pronájmu v souladu s ustanovením této smlouvy (s důrazem na ČI. VIlO, Vlil), nebude si
Pronajimatel nárokovat finanční plněni dle ČI, lV/1 a lV/2. O dobu, po kterou Nájemce
nemohl využívat předmět pronájmu (z důvodů především dle ČI. V/7 a VIlO), se prodlouží
stávající smlouva dodatkem, Toto ustanoveni bude aplikováno také v případě ČI. V/7. O
dobu prováděni a zajištěni oprav se prodlužuje doba pronájmu (formou dodatku k této
smlouvě) a po dobu prováděni oprav není nájemné Pronajimatelem nárokováno.
v/11 Pronajimatel zajisti samostatné měření a sledováni nákladů odběru elektrické energie
a vody. Nájemce souhlasí, aby náklady na tyto komodity Pronajimatel přeúčtoval lx za rok
Nájemci v ceně stejné, za jakou je pronajímatel uhradil poskytovatelům. Stejně tak zajisti
Pronajimatel přeúčtováni nákladů na odvoz a zneškodnění odpadů Nájemci.
V/12 Pro získáni potřebných povoleni spojených se změnou užíváni objektu Pronajimatel
vystaví plnou moc opravňující Nájemce konat v konkrétních činnostech a Pronajimatele tak
zastupovat.

V/13 Investice projednané dle ČI. v/3 zůstávají v majetku Pronajimatele. Investice do
vnitřního vybaveni a investice, které nejsou trvale spojeny s předmětem nájmu zůstávají
v majetku Nájemce.
V/14 Nájemce zajisti dodržováni požárních, hygienických a bezpečnostních předpisů u
všech zaměstnanců s tím, že tito zaměstnanci budou řádně proškoleni z těchto předpisů.
V/15 Nájemce zajistí dodržování nočního klidu lpředcházeni nadměrnému hluku ze strany
ubytovaných (křikem hudbouý a dále zajisti dodržování čistoty v okolí pronajatých prostor.

VI.
Odstoupeni od Smlouvy
VIli
Pronajimatel může okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud Nájemce neplni ustanoveni
Smlouvy ve znění ČI. lV/1., Vl/2. a je v prodlení splatnosti vÍce jak 40 dní.
Vl/2
Nájemce může okamžitě odstoupit od smlouvy, pokud Pronajimatel neplni ustanovení
Smlouvy čl.V/1, V/7 a VIlO
Vl/3
Pokud Pronajimatel odstoupí od smlouvy v rozporu s 11/4 a Vl/1, je povinen uhradit
nájemci poměrnou část vynaložených nákladů na opravy a vybaveni, pevně spojené
s předmětem pronájmu (např. sprchy, okna, sociální zařízeni, el. instalace, rozvody vody,
schody apod.) a souvisejících s předmětem nájmu. Poměrná část bude vypočítána
z prokazatelných nákladů vynaložených na opravy a vybaveni souvisejicích s předmětem
pronájmu ke dni doručeni výpovědi, ponížených o hodnotu odpisů, děleno počtem měsíců
pronájmu (24 měsíců) x počet zbývajících měsíců pronájmu. Pokud Nájemce odstoupí od
smlouvy dle ČI. VIl, V/7 a VIlO je Pronajimatel povinen uhradit nájemci poměrnou část
vynaložených nákladů na opravy a vybaveni, pevně spojené s předmětem pronájmu (např,
sprchy, okna, sociální zařízeni, el. instalace, rozvody vody, schody apod.) a souvisejících
s předmětem nájmu. Poměrná část bude vypočítána z prokazatelných nákladů vynaložených
na opravy a vybaveni souvisejících s předmětem pronájmu ke dni doručeni výpovědi,
ponížených o hodnotu odpisů, děleno počtem měsíců pronájmu (24 měsíců) x počet
zbývajících měsíců pronájmu.
Vl/4

Tuto smlouvu lze ukončit i oboustrannou dohodou

VIl.
Závěrečná ustanoveni

Vll/1 Právni vztahy výslovně neupravené Smlouvou se řídí obecnými ustanoveními
občanského zákoníku a dále právním řádem ČR.
Vll/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.
Vll/4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami,
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.
Vll/5 Smlouvou se nahrazuji veškerá předchozí ujednání 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 čtyřech výtiscích s platnosti originálu. Dva výtisky
náleží Pronajimateli a dva výtisky náleží Nájemci.
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Ve Valči, dne 2b.

Pronajimatel:
Obec valeč " v.tQ;
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Nájemce:
\,JOB ASISTENT s.r.o.
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NÁJEMNÍ

SMLOUVA

umořená dle ustanoc'ení§ 588 a násl. zákona číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník, ue
zněnípozdě/Šňcb předpisů (u textu dále jen ,,občanský zúkoník'ý, mezi níŽe
speci/íkouanými stranami, dle dástníbo probláŠeník právním úkonům plně způsobilými
(dále i' tex/jvjen .,Smlouua"k
Dodatek č. 2
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.

a

2.

JOB ASISTENT s.r.o., IČO: 25457080, se sídlem Masarykova třída 668/29, 415 01
Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad
Labem, oddíl C, vložka 19016
jednající Ing. Zdeňkem Machem, jednatelem společnosti
na straně druhé jako nQjemce (dále v textu jen nNájemce"),

l'm!la/imate/ a Nájémce ň10/7Old bý/ piu účely Sm/oi(!!y o[nalblůni

jáko smluími shuný nebo kte!ýko/i

nichjako sm/mmi s/rana (aů/e l' /e.x1u,jen ,5m/wni s/rany" nebo ,5nt/wnístmna').

Smluvní skaný se dobod!j' na nás/edu/ľ"cl»/ doplnénl' pň'sl/l.ř1jýí/) ujédnáni
[é dne 27.5.2"013

Nájémní smlol/l3'

II. Předmět smlouvy
11/1
Pronajimatel tímto Nájemci pronajme budovu Cp. 13 (průmyslový objekt) dle
Ill Smlouvy, s možnosti využití uvedených prostor pro provozování turistické ubytovny
(krátkodobého ubytováni). Nájemce bude disponovat příslušným živnostenským
oprávněním, Pro zajištěni přístupu do pronajatých prostor (dle Ill) a vytvořeni podmínek
k případnému využíváni die |||/j PronajImatel poskytne jako součást pronájmu část parcely
1130 (přilehlé prostory - mimo 1130/4) - viz.schéma (příloha č. l). Nájemce je povinen
umožnit Pronajímateli vjezd a vstup na parcelu 1130/4 a to neomezeně.
Nové znění
///1 Vzhledem ke zřízeni zástavního práva k budově Č.13 (průmyslový objekt v areálu CO),
dle usneseni z 32 VZOV ze dne 21. 7.2014, bylo nájemci znemožněno investováni a
následná realizace investičního záměru - provozováni turistické ubytovny.
Vzhledem
k trvání nájemní smlouvy, se pronajimatel a nájémce dohodli na rozš/řén/ Předmětu smlouvy
o možnost využiti Předmětu pronájmu jako skladovací a archivační prostory pro ukládáni."
kancelářSkého vybaveni, nábytku, archivů, ošaceni, výpočetní techniky.
Ve Valči, dne

Ve Valči, dne S' 2 . 2 c"
Pronajimatel:
Obec Valeč

Josef Kubař, starosta

,

Nájemce:
JOB ASISTENT s.r.o.

