NÁJEMNÍ SMLOUVA
Smlouva č. SML-2015- 10215

SZ ÚMČ P15=52627/2015

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají
podle ust. § 2201 a náSl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, V platném Znění,
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Městská část Praha 15
Se sídlem Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

.w ,lži-97“

(dále také jako „nájemní smlouva“ nebo „smlouva“)

na Straně jedné

a
Pan
Josef Dušátko nar
b

em:

IC: 48098612
(dále jen „nájemce“)

na Straně druhé

(oba dále jen jako „Smluvní Strany“)
taktu
Nájemní Smlouva

I.
Předmět nájmu

1. Pronajímatel prohlašuje, že na Základě vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., kterou Se Vydává Statut
hl. m. Prahy má Svěřeny do práva hospodaření pozemky parc. ě. 491/1, 491/40 a 491/41, vše k. ú.
Horní Měcholupy, lokalita Veronské náměstí.
2. Pronaj ímatel přenechává nájemci do užívání části pozemků uvedených v odst. 1 tohoto článku, (dále
jen jako „předmět nájmu“). Bližší Specifikace předmětu nájmu je Zakreslena v Situačním plánku na
snímku katastrální mapy a tvoří j ako nedílná Součást přílohu č. 1 této Smlouvy.

II.
Účel nájmu

Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu uvedený v čl. I. odst. 2 této Smlouvy Za účelem
, provozování „Farmářských trhů“, a to v souladu S podmínkami výběrového řízení vyhlášeného jím dne

podanou do tohoto
8. 9. 20l5 na Úřední desce ÚMČ Praha 15 a v Souladu s nabídkou nájemce
výběrového řízení.

III.
Doba nájmu

bude užíván vždy
Tato Smlouva Se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2016 S tím, že předmět nájmu
dohodě
písemné
zí
předcho
po
každé úterý příslušného týdne v měsíci a dále příležitostně

spokojen
S pronajímatelem. V případě, že bude pronajímatel S poskytovanýmì Službami nájemce
ní Radou
a nedojde v tomto Období k podstatnému porušení Smlouvy, lze Smlouvu, po Schvále
MČ, prodloužit o další 4 roky.

IV.
Nájemné

odst. 2 této Smlouvy
1. Pronajímatel touto smlouvou pronajímá nájemci předmět nájmu uvedený v či. I.

ských trhů“ dle této
za dohodnuté nájemné, jehož výše činí 1.000,- Kč Za jeden den konání „Farmář
Smlouvy.

h o stejné výši
2. Nájemce Se zavazuje platit nájemné pronajímateli v pravidelných měsíčních Splátkác
vostním
bezhoto
to
a
laceno,
nájemné
'e
vždy k poslednímu dni příslušného měsíce Za které
ú
, č.
převodem na účet pronajímatele vedený u
P

se nájemného Se
3. Pronajímatel a nájemce Se dohodli, že při změně cenového předpisu týkajícího
o předpisu a
automaticky mění výše nájemného Sjednaná touto Smlouvou. Případnou změnu cenovéh
případě, že
novou kalkulaci nájemného dle této smlouvy oznámí pronajímatel písemně nájemci. V
ho,
nájemné
ti
Splatnos
termínu
ím
nájemce nezaplatí takto změněné nájemné do tři měsíců po nejbližš
.
Smlouvy
je pronajímatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět podle čl. VI. odst. 2 této
V.
Závazková část

l. Náj emce přejímá předmět nájmu ve stavu, v jakém Se ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy
nachází.
od
3 dnů
2. Pronajímatel se Zavazuje protokolárně odevzdat nájemci předmět nájmu ve lhůtě
li
nebylopřevzít,
lhůtě
této
v
nabytí účinnosti této smlouvy a nájemce se zavazuje předmět nájmu
Smluvními stranami sjednáno jinak.

3. Nájemce Se zejména zavazuje:

Smlouvě, tj.
a) užívat předmět nájmu jako řádný hospodář a pouze k účelu Stanovenému v›tét0

doručenou
v Souladu S „Podmínkami výběrového řízení vyhlášeného dne 8. 9. 2015 a nabídkou

tohoto výběrového řízení, která tvoří jako nedílná Součást této Smlouvy přílohu č.2,

b) provádět na své vlastní náklady běžnou údržbu, drobné opravy, čištění a úklid na předmětu
nájmu,
c) řádně a včas hradit nájemné dle ustanovení čl. IV. této Smlouvy,

d) při Sněhu a náledí udržovat na vlastní náklady bezpečný přístup k předmětu nájmu,

, ,

c) na žádost pronajímatele, resp. správce předmětu nájmu, umožnit v nezbytném rozsahu prohlídku
a revizi předmětu nájmujakož i pfístup k předmětu nájmu za účelem kontroly, zda nájemce užívá
předmět nájmu řádným způsobem,
f)

bezodkladně hlásit pronajímateli, resp. správci předmětu nájmu, všechny vady vážnějšího
charakteru, změny a okolnosti na předmětu nájmu, které by mohly způsobit pronajímateli škodu,

g)

při skončení nájmu předmět n~jmu vyklidit a
předmětu nájmu ve stavu v jakém byl v době,

vyklizený předat pronajímateli, resp. správci
kdy ho převzal s přihlédnutím k obvyklému
opotřebení při řádném užívání. O předání předmětu nájmu bude pořízen předávací protokol.

4. Nájemce je povinen:
a)

pečovat

o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda, příp. odstranit veškeré vady na předmětu
nájmu, které způsobi1nájemce nebo ostatní osoby prodlévajíci na předmětu nájmu se souhlasem
nájemce, popř. nahradit pronajímateli takto způsobenou škodu,

b) na předmětu nájmu dodržovat vyhlášku č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o čistotě v hl. m. Praze,
v platném znění, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
c) umožuit po pfedchozím oznámení pronajímateli, resp. správci předmětu nájmu, vstup na předmět
nájmu za účelem provedení potřebné úpravy nebo údržby věci apod. Předchozí oznámení se
nevyžaduje, je-Ii nezbytné zabránit škodě (např. havárie, požáru na předmětu nájmu apod.) nebo
hrozí-li nebezpečí z prodlení; ke vstupuje pronajímatol, resp. správce předmětu nájmu, oprávněn
i v nepřítomnosti nájemce.
5. Bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele a rozhodnutí či souhlasu příslušného stavebního
úřadu nájemce nesmí na předmětu nájmu provádět terénní úpravy, stavby oplocení ani jiné podstatné
změny. Provede-li nájemce změnu na předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele je nájemce
povinen uvést předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to pronajímatol požádá, nejpozději při
skončení nájmu, neučiní-li tak, je pronajímatel oprávněn předmět nájmu uvést do púvodního stavu
na náklady nájemce.
.
6. Nájemce nesmí zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo bez předchozího písemného
souhlasu prollajímatelc, vyjma přenechání části předmětu nájmu jednotlivým prodejcŮlll při konání
"Farmářských trhu".

Vl.
výpovČ!\'

smlouvy II skončení nájmu

1. Nájemní vztah založený touto smlouvou zaniká:

a)

uplynutím sjednané doby nájmu,

b)

výpovědí nájemní smlouvy ze strany pronajimatele
v odst. 2 a 3 tohoto článku.

2. Pronajímatel i nájemce jsou

oprávněni

tuto smlouvu

vypovědět

čí

nájemce z

i bez udáni

důvodů

důvodu

uvedených

v tříměsíční

výpovědní lhůtě.

tuto smlouvu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, nedojde-li ve
od tcnnínu splatnosti změněného nájemného podle čl. IV. odst. 3. této smlouvy
k jeho zaplacení, nebo poruší-Ii nájemce podmínky této smlouvy, nebo užívá-Ii nájemce předmět

3. Pronajímatel je

lhůtě tří měsícú

oprávněn vypovědět

nájmu v rozporu s dohodnutým účelem nájmu, a nesjedná nápravu do 30
písemného upozorněni pronajímatele.

dnů

ode dne

doručení

4.

Výpovědní lhůty počínají běžet od prvého
doručena druhé smluvní straně.

dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

5.

Výpověď bude druhé smluvní straně doručena do vlastních rukou na její adresu uvedenou záhlaví
této smlouvy, popřípadě na jinou adresu oznámenou dle odst. 6 věty druhé tohoto článku.

6. Veškeré písemnosti, výzvy a oznámení se doručují na adresu pronajímatele nebo nájemce uvedenou
v záblaví této smlouvy. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého
z účastníků smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi
tuto změnu, a to způsobem dle předchozí věty. (Výpověď, písemnost, výzva, oznámení, to vše pro
účel úpravy doručování dále jen jako "zásilka".)
7. Nebyl-li pronajímatel nebo nájemce na adrese uvedené v této smlouvě případně na jiné adrese
oznámené dle odst. 6 věty druhé tohoto článku zastižen, nebo v případě, že si zásilku odmítne převzít,
a jedná·li se o zásilku doručovanou do vlastních rukou, zásilka se prostřednictvím poštovního
dOnJčovatele uloží na poště a o uložení se adresát uvědomí vhozením oznámení o uložení takové
zásilky do jeho poštovní schránky, které provede poštovní doručovatel. Nevyzvedne-li si adresát
takovou zásilku do patnácti kalendářních dnů od jejího uložení na poště, pOVaŽl\je se poslední den
této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.
8. V případě zásilek, které se nedoručují do vlastních rukou, vhodí poštovní doručovatel zásilku do
poštovní schránky adresáta na adrese uvedené v této smlouvě, případně najiné adrese, oznámené dle
odst. 6 věty druhé tohoto článku. Vhozením uvedené zásilky do poštovní schránky adresáta se zásilka
považuje za doručenou.
VII.
Smluvní pokuty
1. Za porušení níže lIVedených smluvn!ch povinností je nájemce povinen zaplatit pronajinlateli tyto

smluvní pokuty:
a) za užívání předmětu nájmu v rozporu s účelem nájmu dle čl. II. této smlouvy smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých), a to za každý i jen započatý den, v němž bude toto
porušení povinnosti trvat,
b) v případě, že nájemce při skončení nájmu nepředá pronajímateli vyklizený předmět nájmu, a to
nejpozději ke dni skoněení nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve
výši 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) za každý ijen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti, a to do dne protokolárního předání předmětu nájmu,
c) v případě, že nájemné nebude řádně zaplaceno do 7 dnů ode dne termínu splatnosti, je nájemce
povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši I % z dlužoé částky za každý i jen
započatý den prodlení.
d) za porušení povinnosti oznámit místo doručování korespondence podle čJ. VI. odst. 6 věty druhé
této smlouvy je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (slovy:
jednostokorunčesk"ých) za každý ijen započatý den, v němž bude toto porušení povinnosti trvat.
2.

Smluvní pokuty sjednané v této smlouvě se nijak nedotýkají nároků pronajímatele na náhradu škody
nájemci a lze je požadovat kumulativně.

vůči

VIII.
Závěrečná ujednání

avené touto Smlouvou Se řídí příslušnými
1. Vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem neupr
ík, v platném Znění, a ostatními platnými
ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákon
právními předpisy.

společné Označení užívat pro Zjednodušení i
2. Je-li na Straně nájemce více subjektů, lze pro jejich
nevylučuje-li to povaha Závazku, platí,
jednotné číslo. Není-li V této smlouvě sjednáno jinak nebo
Z této Smlouvy, jakož i povinností S ní
že jsou všichni nájemci Zavázáni k plnění povinností
Souvisejících, Společně a nerozdílně.

část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se
3. Pokud kterékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jeho
neplatným či nevynutitelným Soudern či
Stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude Shledáno
utitelnost nebude mít vliv na platnost či
jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevyn
částí.
vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich

ěn pouze se Souhlasem obou smluvních Stran
4. Obsah této smlouvy může být změněn nebo dopln
u písemných oznámení pronajímatele
formou písemných dodatků k této smlouvě nebo formo
ného k této smlouvě dle čl._ lIV. Odst.
nájemci o Změně cenového předpisu týkajícího Se nájem
...... této Smlouvy.

5.

uva byla uvedena v Centrální evidenci Smluv
Smluvní strany výslovně Souhlasí S tím, aby tato Smlo
o Smluvních Stranách, předmětu smlouvy,
(CES), kteráje veřejně přístupná a která obsahuje údaje
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

né v této Smlouvě nepovažují Za důvěrné
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvede
jakýchkoli dalších podmínek.
a udělují Svolení k jejich užití a zveřejnění bez Stanovení
o 5ti Stranách textu a jedné přílohy (zákres do
7. Tato smlouva byla vyhotovena v Sti stejnopiseoh
jímatel po čtyřech stejnopisech.
KM), z nichž nájemce obdrží po jednom stejnopise a prona

Smluvních Stran.
8. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou

přečetli, Že byla Sepsána podle jej ich pravé a
9. Účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že si smlouvu
ně nevýhodných podmínek.
Svobodné vůle a nebyla uj ednána v tísni, nebo Za nápad

ětu nájmu
Příloha: Příloha č. l - situační plánek - Speciﬁkaoe předm
Příloha č. 2 - nabídka nájemce do výběrového řízení
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Za prona'ímatele:

Mg'x. Aıeš cęj ar vedením O _“
taj emník,pov ený
na základě
této smlo

ocnění k podpisu s
dle usneseni

Rady MŠŤPraha 15 R- 507
Ze dn 14.10.2015
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V Praze dne zý/OQ/f

Josef Dušát 0

