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Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání

Níže uvedeného dne, měsíce a roku lzavíely smluvní strany

1. Obec Kunějovice, se sídlem Kunějovice 28,330 35 Líšťany, IČ 00573086,
, zastoupeno starostou Miloslavem Novákem

na straně jedné a dále jen jako pronajímatel
a

2. Oleksandr Volodymyrovyč Mashtaler, IČ 7 627 85 65,
místem podnikaní Kunějovice 14,330 35 Líšťany

na síaně druhé a dál jen jako nájemce

tuto

Smlouvu o nájmu pro§tor sloužících k podnikání

L

Pronajímatel prohlašuj e, že je výlučným vlastrdkem pozemku č. parc. st. 50 -
zastavénáplocha a nádvoří o qiměře 869 m2, jehožsoučástí je stavba č. p.28, vŠe nachazející
se v k. ú. a obci Kunějovice a zapsané na LV 10001 pro k. ú. a obec Kunějovice
u Katastrálního uřadu pro Plzeňský kraj, katasíální pracoviště Plzeň _ sever.

V přízemí qýše uvedené stavby č. p. 28 jsou prostory sloužící k provozováni
pohostinství, které se sestávají znásledqících prostor:

Restaurační místnost - 66 m2

WC Oáni, dámy) - 20 m2

Vsfupní chodba s verandou - 20 Ň
il.

Pronajímatel přenechává touto smlouvou nájemci k užíváni prostory blÍŽe

specifikované v článku I. této smlouvy, tj. restauraění místrrost a WC (páni, dámy), vŠe

umístěné v píizemí stavby č.p. 28 v Kunějovicích, a to včetně vybavení, tj. 2 ks umyvadel,

2 ks záchodová mísa, 4 ks pisoary, 2 ks vysoušeč rukou, 1 ks dřez, 1 ks ohřívač vody (vŠe

dále jen jako ,,předmět nájmu"), a to za úče\em provozování pohostinství v tozsahu a za
podmínek stanovených touto smlouvou.

ilL

Nájem se sjednává na dobu neurčitou v trvání od1.2.20l6

Nájemní vztah založený touto smlouvou může skončit písemnou dohodou obou

smlurmích stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran, a to i bez udá.rai dŮvodu,

s v|povědní dobou ú, měsíců. V;fpovědní doba zač2e béžet pnmím dnem měsíce

následujícího po tom, ve kteróm byla doručena písemná výpověď druhé smlurmí straně.



Nájemce je povinen nejpozději následující pracovní den po skonČení nájmu Pronajaté

prostory piedat pronajímateli r,}klizené a ve stalu v jakém je pŤevzalkuživáni s Přihlédnutím
l il ouoy[te*g opotřebení a r.ypořádat veškeré závazky lypl;ývající z této smloulY, zejména

uhradit dlužré nájemné u o.tut.rí platby dle čl. IV. této smlour,y a nahradit pronajímateli

veškeré škody, kte;é vznikly v souvlslosti s činností nájemce v pronajaých prostorách.

IV.

Účastrťci konstatují, že nájemné za prostory uvedené v článku I. této smlouvY, jeŽ jsou

předmětem nájmu, je stanoveno v souladu s § 2302 a násl. zákona é. 8912012 Sb., obČanSký

,uko^k,jejicň dohódo,r, a to ve qýši celkem 900,- Kč měsíčně. Takto stanovené nájemné je

splatré jódnou měsíčně, a to vždy do 15. dne příslušného měsíce, na ÚČet Pronajímatele
vedený u KB, ě. t.3l729-371l0|00,VS 76278565.

Nad rámec sjednaného nájemného se nájemce zavuaqe hradit náklady na sluŽbY

spojené s užíváním pr.arrrěto nájmu - ťyvoz žnrrryy. Uvedené nákladY nájemce bude hradit

ioď/o, weré budou přeúětovávány nájemc i z každé faktury za syoz fekálií.

odvoz odpadu se nájemce zavazuje zajtsttt a hradit na vlastní účet.
přímé náklady na iopení (uhlí, dřevo, práci s vytápěním) si rozdéIí mezi sebe Podílem
nájemce prostor s nájemcem obecního bynr.

Smluvní strany se dohodly, že sjednané nájemné dle prvního odstavce tohoto Článku je

pronajímatel oprárměn každoročně vždy s účinností od 1. 1. navýšit o přírustek Pruměrného
iočnířu indexu spotřebitelských cen (inflace; vyhlášený Čes§ým statistic§irn iňaďem za

uplynulý rok. Nový qýpočet nájemného musí být nájemci písemně oznámen nejpozději do

:b.+. púrr"šného t ilenaarnino roku. S oh]edem na tuto dohodu účastníku je nájemce povinen

na takto stanovené nájemné mýšené o míru inflace vyhlášenou Čes!ým statistickým uřadem

přistoupit. Zvyšeru nájemného za obóobí leden až duben příslušneho roku bude nájemcem

uhrazeno spolu s nejbližší platbou nájemného během příslušného roku.

v.

Účastníci shodně prohlašují, že pronajímatel předal nájemci předmět nájmu nazál<ladé

předávacího protokolu ke dni 29. t.20t6 adále umožlí nájemci Yadný a neruŠený qýkon Práv
oá3"*.. ,rypi5iouii"í ztéto smlouvy po celou dobu řvání nájemního vztahu zaloŽeného touto

smlouvou.

Nájemce není oprárměn provádět stavební úpravy v předmětu nájmu bez PředeŠlého
písemnéhó souh]asu pionajímatele. Pronajímatel uděluje tímto nájemci qislovný souhlas

t označení pronajatýóh piostor svým jménem, adresou, druhem poslqrtovaných sluŽeb

aprovoznídobou, cožnájemce učiní nejpozději v den zahájeruprovozu.

Nájemce je povinen lůívatpředmět nájmu s péčí řádného hospodaře tak, abY tento

majetek pronajímatile byl chrráněn před poškozením nad míru obvyklého opotřebenÍ.

Nájemce je póvinen sám na vlasfirí účet hradit náklady spojené s obvyklým udrŽovánírir

preamctu-najmu a náklady spojené s odstraňováním vad pronajatých prostor zpŮsobených

nesprávným potĚiváním. Účastníci se dohodli, že nájemce je oprávněn bez souhlasu

pronajímátele provést toliko drobné úpravy do částky 2 000,- Kč a pronajímateli Potřebu
nutných oprav nad rámec běfué údržby sdělit a umožnit mrrjejich provedení.



V opačném pffpadě odpovíd.í níjemce za škodu ježby pronajímateli v důsledku nesplnění
shora uvedené povinnosti niájemce vznikla.

vI.

Úěastníci se dále dohodli, že nájemce bude v pronajat}ch prostorách dodržovat
veškeré předpisy hygienické, na ochranu životního prostředí, požárrtl předpisy a předpisy
bezpečnosti prérce. Účastníci se dále dohodli, že nájemce uhradí pronajímateli škodu, která by
pronajímateli v důsledku nesplnění qiše uvedených povinností nájemcem vznikla, zejména
pak škodu, která by vzrikla na předmětu nájmu v důsledku provádění stavebních úprav, kíeré
by byly prováděné bez předchozího souhlasu pronajímatele, dále škodu, která by
pronajímateli vznikla jako důsledek porušení povinnosti nájemce oznátmít pronajímateli
změnu předmětu činnosti, kterou hodlá nájemce v pronajat}ch prostorách provozovat.
Úěastníci se dále dohodli, že nájemce umožní osobě pověřené pronajímatelem po předchozím
písemném oznámení nájemci a na její žádost přístup do prostor pronaja|ých nájemcem za
účelem kontroly stavu pronaj aých prostor, provedení preventivní, požárru a bezpečnostní
prověrky a provádění takových údržbařských prací, které podle této smlouvy nebude provádět
sám nájemce.

Smluvní strany se dohodly, že nájemce na vlastní nráklady a odpovědnost zajišťuje
veškeré revíze, kontroly a optaw zaíaent spojených s uávaním prostor v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, zejména pak revize elekřiny, elektrických zařizeru a vody.
Nájemce bere na vědomí, že v pffpadě vzriku škody v důsledku porušení tohoto závazku
nene se pronaj ímat eI za v ztlklou škodu odpovědno st.

vrl.

Účastníci prohlašují, že právní vztahy založené touto smlouvou, pokud nejsou
qislovně upraveny se řídí zákonem é.8912012 Sb., občanský zakonfl<

Pronajímatel prohlašuj e, že byly splněny podmínky ustanovení § 39 a § 4I zákona
č.12812000 Sb., o obcích, ve zrění pozdějších předpisů, a dále prohlašuje, že pronájem
prostor byl schválen Zastupitelstvem Obce Kunějovice dne 11. 12. 2015, usnesením
ó.194ll2ll5 D.

Zmény a dodatky k této smlouvě lze učinit toliko písemnou formou pod sankcí
neplatrrosti. Právní úkony vztahující se k této smlouvě Lze éíntt rovněž toliko písemnou
formou a v případě jednostranných právních úkonů je třeba je doruěit doporučeným dopisem
druhému z účastríků

Tato smlouva je lyhotovena ve dvou stejnopisech, z nicLĚ po jenom obdrží každý
z účasúťků. Smluvní strany prohlašují, že ťrfto smlouvu si řádně před jejím podpisem
přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato že odpovídá jejich ptavé, svobodné a omylu prosté
vůli, že byla lzavřena nikoli v tísni nebo za nápadně neqýhodných podmínek a na důkaz
správnosti připojují své podpisy

a-/t-



Fiišg,_§:!.,,.,,:-_e;,;iuz,i:p,g:,-l,r,*§=ř

Zánnam o předání a převzetí prostor sloužících k podnilcíní

Předávající Miloslav Novák
tp.o"u:i-atel): starosta obce Kunějovice, tČO: OOSZ:086, se sídlem Kunějovice 28,330 35

Přejímající
(nájemce):

Olexandr Volodymyrovyč Mashtaler
IČ 76278565
místem podnikání Kunějovice 14

330 35 Líšťany

Předmět předání ke dni: 29.1.2016
článetr I.

úvodní ustanovení

1. předávajícínazikJadétohoto Protokolu předáváPřejímajícímu prostory které se nacháaiuvnifi stavby naPozemku Č. Pmc. st. 50
_ zastavénáplocha anádvoři o výměře 869 m2, jehož součástí je stavba ě. p.28, vše nachiázející se v k. ú. a obci Kunějovice
a zapsané na LV 1 000 1 pro k. ú. a obec Kuněj ovice u Katastrálního uřadu pro Plzeňslcý kraj , katastrální PracoviŠtě Plzeň - sever.
y píiz,emivýše uvedené stavby č. p. 28 jsou prostory sloužcí k provozování pohostinství, které se sestávají znásledujicich Prostor:
Restaurační místnost - 66 m2

WC (páni, d,ímy) - 15 m2

Vstupní chodba s verandou - 20 m2

2.PřejimajicínazáHadétohoto Protokolu prostory spolu s vybavením a součiástmi přebínÍ.

čHnek II.
Pfudmět předrání

Předmětem předání j sou:

o prostory ve stavbě č. p, 28, na č. parc. st. 50, v k. ú. a obci Kunějovice, zapsané na LV 10001

o klíče od vstupních dveff a provozovlly v počtu 1 ks

a
Clánek III.
Měřidla

Stav na měřidle ke dni předrání:

o elektroměr -qýrobní ěíslo 1074249927:TI -00a9279

čtánekIV.
\ýbavení a zjištěné závady

Vybavení prostor:

. prostory jsou nerrymalované, na částech zdí je opadaná omítka 2 Áíivky funkční, 4 schéaejici fubice, ČrásteČně PoŠkozené

vchodové dveře do provozovny, na 1 okně poškozená klika;
o dřez, ohřívač vody s vadou termostatu, 2 vysoušeče rukou, 3 zénhodové misy, 4 pisoáry

předávající apřejímající sr4ým podpisem potwzuji že prostory byly přejímajícímu řádně předrány a byly jím bezvY|traďřádné

píevzaty.
ClánekV.

závěreěná ustanovení

1. předávající prohlašuje, že k prostorrám a jejich vybavení nevázrou žádnáprávařetích osob a nejsou mll znétmY Žádné skrYté vadY.

2.píejimalicipowrruje, že uvedený stav je v souladu se stavem faktickým a při předrání nezjistil Žádnévaďy.

3, Tento Protokol je nedílnou součástí Smlouvy o nájmu prostor slouácích k podnilcánÍ,

4. Tento Protokolje vyhotoven ve dvou Q) originálech, kdy každáze stran obdrž pojednom (1) lyhotovenÍ.

5. Smluvní strany sqým podpisem potvrzují správnost Protokolu a svoji vůli,

řejímající:

W Olexandr Volodymyrolyč


