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s},{LouvÁ o NÁm{U NEBYTOVÝCH PRo§ToR

uzayrená podle zákona č. 1 i611990 Sb,, o nájmu a podnájmu nebltových prostoť,
ve znění pozdějších předpisťr

statutárni město přerov
IČ:00301825
DIČ: CZ00301825
se sídlem Bratrská 709134, Přerov i - Město, 750 11 Přerov
j ednaj ící náměstkyní prirnátora 1rrg. Jarmilou Haviíčkovau
(dále j en .,prorlajímatel")

a

jednající
(dáie jen o,nájemce")

ednatetenr sDOlecnostl

uzavřeli níže uvedenóho dne, měsíce a roku smloul,u o nájmu nebltového prostoru
následujícího znění:

,!

Clánek I.

Předmět nájmu
(1) Pronajímatel je na základě velké privatizace - smiouvy o pl'evodu ize dne 1.

9. 1997 r,}lučným vlastrríkembudoq č. p. \:říslušné kčásti obce Přerov I *
h{ěsto, postavené na pozenrku p. č.n bastavěná plocha a nádvoří o výrněře 436 m2

). Uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí
vedeném Kalastrálním úřadenr pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěrn Přelov
rra LV č. pro obec Přerov, k. ú, Přerov.

(2) V plízamí brrdovy specifikované v předchozírn odstavci tohoto člárrku smlouvy se
nachází nebytový prostor o výměře 87,6 m2, který tvoří místnosti klubu o l]nrěře 37
m2 a 7I,7 m2, bar o výnrěře 4,4 m2 a7,8 m2, sklady 6 yýměře 2,6 m3 a2 m2, clrcrdby o
r.l,měře 13,5 nr2 a sociální zaíízeni o výměŤe 8,6 m2. Přístup dcr neb3tového prostoru je
zajištěn samostatným vstupem z ulice,

(3) Pronajínratel touto smlouvou přenechává nájemci do užívání nebltový" prostor
speciíikovaný v odst, 2 tohoto člárrku smlouvy a nájernce terrto nebltový prostor za
podmínek stanol,ených touto smlouvou do nájnru přijímá,

Článek II.
účeI ná;mu

(i) Ličelenr nájmu je v,,yužití předmětu nájmu k provozování hostins|sé činnosti -
lravárna-bar-restaurant,
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Rada města Přerova předevšínr s ohledern na ekonomicltý qilvoj. nejpozději do 31. 10.
běžnélro roku, s platnosti pro nadclrázející kalendářní rok,

Článek V.
Práv* * 1rovinnosti smluvních strarr

(1) Pronajimatel je povinen protokolámě přeclat nájemci předrrrět nájrnu a ke clni ukončení
nájmu jej od nájemce protokolárně převzít,

(?) Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájrrru ve stavu způsobilérrr
k řádnému užívání a v tomto stavu jej na své náklady udržovat a zajišt'ovat řádné
poskytování služeb, které jsou s rržíváním pi,edmětu nájmu spojeny,

(3) Nájemce je povinerr v předmětu nájirru provádět běžrrorr údržbu (zejrriéna nralování.
úklid, pročištění odpadů) a fuacljt náklady spojené s drobnými opravami do lirnitu
5,000,-. Kč za každý jednotlif připad (zejména zasklívání oken a dveŤí, výměnu
žarovek, opravu 2 1rýměnu klik a okentríclr oliv a kování, opravu 3 výměnu zámků.
opravu uvolněných dlaždiček, obkladaček a 1ina, opravu žaluzii, rolet. topných těles,
upevnění utnývadla, r,,Ýnrčnu siforru a baterií, opravu klozetové nádrže, výměnu
těsnění, vadných vypírračů a zásuvek). Prorrajímatel je povinen hradit náklady spojené
s opravami nad limit 5.000,- Kč zakaždý iednotiir,} případ,

(4) Nájemce je oprávněn provádět stavební úpravy nebo znrěny užír,ání předměti_r nqjrnu
jen na základě předchclziho písenrnélto soulrlasu pronajírnatele. Toto tistanovení se
nevztahuje na závazek nájemce zajistit rekolaudaci (změnu užívání) přednrětu nájnru
dle č1. 1I odst, 2 téta smlouly,

(5) Nájernce je povinen bez zbl,tečného odk}adu oznámit pronajímateii potřebu oprav,
kteró má uskutečnit pronajírrrate] a unrclžnii provedeni těchto oprav, jinak odpovídá za
škodu, která v důsledku nesplrrěrrí této povirurosti pronajínrate]i vznikrre.

(6) Nájemce je povinen bez nároku na finarrční náhradu umožnit pronajímateli přístup do
předmětu nájmu za účeiem kontroly v čase pronajín:atelem určeném a stqpět případné
otnezení v užívání pr'edmětu nájmu v rozsahu nutném pro provederrí oprav, údržby a
rekonstrukce přednrětu nájmu, V souvislosti s r.iiše uvedeným je rrájernce povinen
poskl.tnout pronaj ímatel i p otřebnou s orrčinno st,

(7) Najemce je povinen hradit dodavatelůrn jednotlirl,ch sJužeb náklady za služby spojené
s předmětem nájmu (ť, e1, energii r,četně osazení elektrorTlěrr-r (měr'ičů), odvoz odpadů,
telefony a ostatní rráklady související s podnikatelskou čirrností v předrnětu náirnu),

(8) Nájemce se zavazuje dodržovat v předmětu nájmu veškeré právní pi,edpisy vztahující
se k jím plováděné činnosti. zejména právrrí předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, požánrí oclrrany a oc}uany životnílro prostředí a uhradit sankce a
pokuty vyměřené státním požán-rím dozorem nebo Inspektorátem bezpečnosti pr:áce za
porušení pcrvirrností nájernce .,, předmětu náimu, V návaznosti na výše uvedené je
nájemce povinen:

- zabezpečit na své náklady revize eleklroinstalace, elektrospotřebičů, hasícícli
přístrojů, hydrarrtů a dalších přístrojů a zařízení, které jsou př,edrnětenr.nájmu a

budou součástí předávacího protokolu nebo které budou v předmbtrr nájmrr

instalován1, najenrcetn, a to v rozsahu a tennínech .stanovených normami a

předpisy a kopie revizních zpráv předkládat pronajírnateli,
- odstraňovat na své náklad,v závady zjištěné příslušnými orgány státní správ.v

nebo pronajímatelem, likající se bezpečtrosti a ochrany zdravi při práci a
požfuní oclrrany,

- oznámit Hasičskému záchn,annému sboru a Odboru rnajetku města, jeho správy
a provoztl Magistrátu města Přerova každý požár v pt'edmětrr rrajmu,
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- umož_nit přístup požártťmu a bezpečnostnímu technikol'i pronajímatele do

přeclmětu najmrr za účelenr proyeclení pravicielrrýclr kontrol.

(9) Nájernce je povinen užívat pr'edmět nájmupouze lrúČe]rr uvedenérnu l'Č]. I1 oclst" 1

' 
téň smiouvý s tíRr, že se zaiazuje neprovozovat v pronajatých nebytových Plostor'ách
jakékoiiv r,:yhenrí i rrevýherní }u,ací přístroje či jiná technická her.rí zaŤizení

(videoloterrrí ternrinály, ruletv apod.).

1tojxa]emce je povinen provádět Óeloročně úklid chodríku před budovorr uvedenou v Č1.

1 odst. 1 této sntlouvy, a to v dólce pronajatého neb;,tového prostoru,

(l l) rvajemce bere na vědomí, že v obiektu specifikovarrU* lrJ;,'."řl 
1.,ůl§,;-l"T[i:

stluvis]osti se nájenrce zavaznje neomezovat či nenarušovat chod MS, zejr:réna její

zásolror,ání a v ciobě rozvozu stravy do Mš umožnit přístup cio Ms rozvozní službě,

ňň;; u* aar* zavazťlenenarušovat řádný chod MŠ hlrikem, pachy, koru'em aPod,

(r2) Najemce je oprávněn dát přednrět nájmu do podnáirnu třetí osobě jen s předcirozínr

písemným souhlasem pronajímatele,

Článek VI.
Odstoupení od smlourry

(1) Pronajímatel je oprávněn od smlouvy oclstcrup|l r, přípaclě, že:

_ nájemce Ěude v prodlení s piacerrím nájemnélro, záloh na vodné a stoČnó nebo

náklailů za odváděni srážkových r,Od,

_ nájemce bude užíriat přeclmět nájmrr v íozporl} s účelern dle Č1, I1 odst. 1 této

smlour1,,
- nájemce' nezajistí bez zb;,tečrrého odkladu po uzar,ření §to smlouv"v

rekolaudaci piedmětu nájmu ke smluvenému účeiu uživání dle Č1. II této

smlouvy,
_ nájemcá'uua. provozovat rzpředmětu nájmu výhenr-í či nevýlrenrí fuací

přistroje nebo jiná technická hemí zaŤízení (videoioterní terminál_v, ruletY

apod.),
_ nájemce přenechá předmět nájmu nebo jeho část clo uŽÍr'ání třetí osobě bez

předcirozílro písernného souhlasu pronajimatele, 
. y

_ nájenrc* ,ruď míru přiměřenou ponrěrťlm obtěžuje provoz N{S a dětí do ni

docházející hlukerrr, prachem, popílkem, kouřem. plyrr}, paranri, pachy,

peor,ými či tekutými odpady, srětlem, stíněnínr, vibracenri nebo slYŠitelnou

hudebrrí produkcí,
- nájemce omezí zásobor,ání stravy dcl MS,
_ nárrštěvrúci zaŤízení provozouurrého vpředmětu nájmu nájemcem se budou

chovat nekultrnně či nepřiměřeně h}učně,

(2) odstoupením. od smlouly se srtrlouva ruší ke dni doručení písenrného oznámení

pronajímatele o odstouperri smlouvy rraj emci,

Článek VIl.
Ukončení nájrrru

(1) Nájemc e 5g zavazuje při skončení nájmu ,rýt tiait předmět nájrnrr ke dni skončerrí

nájemního váalru a piedat jej zpět prnnajímateli ve sta,u odpovídajícímu běžnému

opotřebení. opotřebení nad míru- oblyklou, ke kterému došlo zaviněním nájenrce, se

považuje ^ Jtoa,r, kterou je nájemce povinen na svůj náklad ve stanovené lhůtě

ocistranit.
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(2) V pt*ípadě, že nájemce ner,lklidí předrrrět nájr:rrr ani rr cloclatečn§ nru prorrajínratelem
PoskYtrruté ihŮtě, bude r,yklizeni provedeno prcrnajímate]em nebo prostiednictr;írrr třetí
osobY, a to na nákladY nájemce. Současně se nájernce z,ávazuje, že uirr.a<lí
PronajÍmateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodiení s plněnírrr
Povinnosti dle tohoto odstavce a dále náklady a škodu vznik]orr pronájínrateli
l' souvislosti s případnou ťtschovott věcí podle ust, § 747 a násl. občanskéiro zákoníku,

Ctánek WII.
Závěrečná ujednání

Í] l řiiivil a pavirrnosti touto smloutou rj,,slol,ně neupravenó se řídí pr"íslušnými
i:§in::r:r'eníni zákorra Č. 1i6i1990 Sb., o nájrnu a podnajmu rrebl,tových prostor" ve
zněrrí pozdějších přeclpi sů.

ijj Tar,i: nájemní snrlouva mriže bjt nrěriěna pouze písemnýnri a číslovarrými dodatky
nzar'řetrými rnezi oběrrra smluvnínrj stranami této smlcluvy, r.yjnra zákorrrré změrr1,
sazb} DPH, kdy taková znrěna je závantá pttl stnluvní strany dnetrr účinnosti
Příslu§rréIro právnílro přeclpisu, ar,šak za tímto rjčelerrr smluvní strany nebudou
prriizovat dodatek ke smlouvě.

{3) Tato snrlouva je r7hotovena ve čt,vřech steitropisech s platností originálu, z niclť
pronajíniatel obdrží tři r,yhotovení a nájemce jedno yyhotovení,

i4) Snrluvní stra:r1' pro}rlaŠirjí, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpor,íclá jejiclr pravé a
svobodné vŮli a byla uČiněna rrážnč, určitě a nikoliv v tísni za nápaclně nerýhodných
podm{lrek, což stvrzuji 51,ými podpisy,

{5) l'ato smlouva nabývá platnosti a účirurosti dnern podpisu oběrna smluvnínri strairami,

Článek IX,
Doložka

prdle § 41 zákona č. í28/ž000 §b., o ohcíclr (r:becní zřtzení),
ve znění poztlějšich př.edpisů

Touto cloloŽkou se osvědčuje. že byly splněny podmínky platnosti tolroto prál,ního úkonu
podmírrěné předchozím vyvěšenínr záměr"u nájmu jeho zveřejněrrím na úr'ední de§ce ve
dnech od 1.3.2011 do i5.3.2011 a rrásledrrým schr,áleruni nájenrrrí smiorrvy Radorr města
Pr*erova na její 7. schůzi korrané dne 16.3.201 1 usnesením č. 3561717l2an.

v přerově dne
1 § -${- 2§lx

..fu
ing. Jarmila Havlíčková
rrárrrěstk,vně prirn átora

statutárního města přerova
jedrratel
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