Nájemní
sm|ouva
Uzavřenádnešního
dne,měsíce
a rokupodlezákonač.!t6/1990sb.,v p|atném
znění{dá|e
jen Zákon)meziníže
uvedenými
účastníky
způsobi|ými
k právním
úkonům:
obcíD|ouhýMost, |Č:46744941
se síd|em
D|ouhýMost 193,463t2, č.účtu
s0s061933/0300
Zastoupená
starostkou|ng.Běloulvanovou- dá|ejen ,,pronajímatel.,
a
MichalHora,|Č:
86843583A.cih|áře226,Jeřmanice,
463Iz
dá|ejen ,,nájemce.,
t.
Předmětnájmu
je vlastníkem
1 ) Pronajímate|
budovyč.p. 244 postavené
na pozemkuparc.č.90/1
v obci a katastrálnímúzemíDlouhý Most, vedené v katastru nemovitostíu
katastrálního
úřaduv Libercina LV č.1 pro katastrá|ní
území
D|ouhýMost - prodejny
potravinvčetněmovitýchvěcíjejichžseznamje pří|ohouč.1. (dá|ejen ,,předmět
nájmu.,)"
prohlašuje,že záměr pronajmoutbudovu č, p, 244 byl v souladu
2) Pronajímate|
s ustanovením$ 39 zákona č, L28/2aa05b. v platnémznéní,zákona o obcích
zveřejněnpo dobu nejméně15 dnůvyvěšením
na úřednídesceobecníhoúřadu'
prohlašuje,
Zároveň pronajímate|
že o uzavřenínájemnísm|ouvypo zveřejnění
záměrurozhod|dne ...přís|ušný
orgánd|ezákonač.t2s/2oo0Sb.,zákonao obcích,
v platném
znění.
3 ) Pronajímate|touto
sm|ouvoupřenecháváza úp|atu
nájemcipředmětnájmuse všemi
přís|ušenstvím
součástmia
do nájmu v souladu s jeho stavebnírnurčením
podnikate|ské
k provozování
činnostinájemced|ejeho při|oženého
živnostenského
listua nájemcepředmětnájmuke stanovenému
přijímá'
účelu
taktoza úp|atu
4) Na zák|adětéto smlouvy se pronajímatel
nezavazujeposkytovatnájemci služby
předmětu nájmu {vodné,stočné,
spojenés užíváním
dodávku el. energie,odvoz
odpadků,zajištěníprotipožárníprevence apod.}, které si nájemce zajišťuje
samostatnými
smIouvami.

il.
Dobatrvánísmlouvy
1) Tatosm|ouvase uzavírána dobu neurčitou.
2) Sm|ouva.
zaniká písemnoudohodou sm|uvních
stran nebo písemnouvýpovědí
pronajímate|e
nebonájemce.
Pronajímate|
můženájemnísm|ouvutéžvypovědět,jest|iženájemceneakceptuje
úpravu
nájemného
tak,jakje uvedenov č|"
llt.tétosmlouvy.

3) Výpovědnílhůtačinípři výpovědidanépronajímatelem
dva měsícea při výpovědi
dané nájemcem činíšest měsíců'Výpovědní|hůtapočínáběžet prvnímdnem
po doručení
kalendářního
měsícenásledujícího
výpovědi.
ilt.
Nájemné
a jehosplatnost
(včetně
1) Nájemnéje sjednánodohodoustran v ce|kovéčástce9000,. Kčměsíčně
přís|ušného
DPH).
2| Nájemnéje sp|atnéměsíčněvždy nejpozdějido každéhopatnáctéhodne
ka|endářníhoměsíce na výše uvedený účetč.: 505061933/0300s variabiIním
symbolem244.
3) Pronajímate|
si vyhrazujeúpravuvýšenájemnéhov závis|ostina růstuinf|aced|e
oficiá|ních
údajů
ČsÚza rok předchozí.

tv.

Právaa povinnostismluvních
stran
1) Nájemce se zavazujeužívatpředmět nájmu pouze k úče|u
dohodnutémuv této
.
prodejnypotravin při zachovánínebo rozšíření
sm|ouvě provozování
stávajícího
prodeje
po
sortimentu
ce|oudobu nájmu.Nájemcese zavazujezachovatminimální
otevírací
dobu prodejny,a to ve všední
den od 07:30do 1.2:00
a od 14:00do 16:30a
v sobotu08:00do i.1:00.
2) Nájemceproh|ašuje,
žek dnešnímu
dni je předmětnájmuve stavuzpůsobilém
ke
smluvenému
užívání.
V tomto stavuje nájemcepovinenjej udržovat
a hraditveškeré
nák|ady
s tímspojené.
3) Stavebníúpravynebo jiné podstatnézměny předmětu nájmu můženájemce
provádětjen s písemným
pronajímate|e
souh|asem
a pouzena svůjnáklad'
je povinenzajistitnájemcip|nýa nikým nerušenýr4Íkon
jeho práva
4} Pronajímate|
nájmu.
5) Nájemcese uzavřenímtéto smlouvyzavazujezakoupitnový kote|{adekvátní
pro
vytopenípředmětu nájmu).Kote|bude součástí
předmětu nájmu a ve v|astnictví
pronajímate|e.
Zakoupením
kot|ebude nájemceosvobozenpo dobu půlroku od
podpisu této smlouvy od p|acenínájemnéhopodle článkuIl|. První splátka
je splatnánejpozdějiL5'12,2011'
nájernného
6) Nájemceje povinenbez zbytečného
potřebutěch
odk|aduoznámitpronajímate|i
jinak odpovídáza
oprav,kteréje nutnéprovést,
zajistita uhraditjejichprovedení,
jehooznamovací
škodu,kteráby opomenutím
povinnostivznik|a.
případě,
7) V
povinnostúdrŽby
ženájemceřádně nep|nísvoji
a opravpředmětunájmu,
můžepráce provéstpo upozorněnípronajímatel,
nájemceje povínenmu uhradit
účelně
vynaložené
nák|ady.
8) 7a úče|em
zjištěnístavu, po předchozímoh|ášení,
můžeprovéstpronajímate|
kontrolu"předmětu
nájmu.Proh|ídkami
nesmíbritnájemcenadměrněobtěŽován'
9) Bez písemného
pronajímate|e
souh|asu
nesmídát nájemcepředmětnájmuani jeho
částjinémudo podnájmu.

1

je oprávněnpo předchozím
1.0)Nájemce
písemném
souh|asupronajímatele
umístitna
jakoži rek|amní
objektupronajímate|e
bezúp|atně
označení
svéfirmy.Toto označení
je povinenna svénák|ady
čijinázařízení
ke dni skončení
nájmuodstranit.
je
povinen provádět na své náklady a v zákonných |hůtáchrevize
11.)Nájemce
protipožární
elektroinsta|ace,
e|ektrospotřebičů,
opatřenía kontro|yz hlediskaBoZ a
zjištěné
závadyna svénák|adyodstranit.
12) Nájemceje povinenprovádětúk|id
přístupových
a zimníúdržbu
chodníků
a cest.Při
porušení
povinnosti
pronajímate|
této
má
vůči
nájemcinárokna regres.
13}Pokudse sm|uvní
stranynedohodnoujinak,je nájemcepovinenke dni skončení
jej pronajímate|i
nájmu předmět nájmu vyklidita vyk|izený
předat ve stavu,který
jeho
odpovídá
normálnímuopotřebení.št<ouyvznik|ézaviněnímnájemce na
předmětunájmu,jeho součástech
je nájemcepovinennahraditbud,
a příslušenství,
uvedenímdo původního
stavu,nebo škoděodpovídající
úhradou'Předmět nájmu
všakmusíb'ýtschopenda|šího
řádnéhoužívání.

V.
Jináujednání
1) V případě,
ženájemceke dni skončení
nájmupředmětnájmunevyk|idí
a nepředájej
pronajímateli
ve stavu způsobilém
řádnému užívání
k da|šímu
a nedojde k jiné
dohodě,je pronajímate|
oprávněnúčtovat
si za příslušné
obdobínájemnéve výši
dvojnásobku
sjednaného
měsíčního
nájmu
2) Pro případprodlenís p|acením
pokuta,která činí
nájemného
se sjednávásm|uvní
0,3o/oz
d|užné
částkyzakaždý
zmeškaný
den.
3) V případěpřevodu nemovitosti,k nížse vážetato nájemnísm|ouva,zavazujese
pronajímatel
tuto nájemnísm|ouvuošetřitzřízenímvěcnéhobřemene při tomto
převodu.
4| Pronajímatel
se zavazujenejpozdějido 10 dnůod podpisutéto smlouvyuzavřít
s pojišťovacím
předmětné
ústavem
sm|ouvuo pojištění
budovy'
5) Nájemce se zavazuje nejpozdějido 1.0dnůod podpisu této sm|ouvy uzavřít
s pojišťovacím
ústavem
sm|ouvuo pojištění
odpovědnosti
za škody.
6) V ostatních
vzájemnýchprávecha povinnostech,
touto smlouvouneupravených,
řídí
se smIuvní
stranyobčanským
zákoníkem
a předpisyvydanýmik jeho provedení.
7) Tato sm|ouvaje platná i účinná
podpisemsm|uvních
stran a ie závaznái pro jejich
právnínástupce.
8) obsah tétosm|ouvy|ze měnit pouzedohodousm|uvních
stran formou písemných
dodatků
ke sm|ouvě'
9) Sm|ouvaby|avyhotovenadvojmoa sm|uvní
stranyprohlašují,
žeje projevemjejich
pravéa svobodné
vůleprostéomy|ua tísně,na důkazčehož
připojují
svépodpisy.
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