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síatutární měst<l přerov
Ič:00301825, I}IČ: CZ 00301525
se sídlem Přerov, Přerov I - Město , Bratrská 34
j eclnaj ící nárrrěstkyrrí primátora Mgr. Elenou Grarnbličkovou
( dále jako pronajímatel)

I.
1. Pronajímatel je na základě,kupní §nrlouvv ze dne,
budoq,* stavby pro administrativu č.p. i příslrršnéTTásti

)_\-{\ú2-0,11"ll)

sícllo :
j ednajicí .jednatelem.
společnost vedena v obchodním rejstříkr"r Městskélro soudu \. Praze, oddíl'
ť ctále iako nájernce )

rrzavírají tuto

Nájemní smlouvu
vlastníkem

obce Přerov l * Město. na
pozernku p.č. v Přerově ), vše v k,ťr. Přerov.
V]astrrictví pror'ajímatele k rrvecieným nemovitostem je zapsáno na listtt vlastrrictví č.
vedeného rr l{atastrálnílro úřadrr pro Olomoucký la,aj, Kata§trálrrí pracclviště Přeror,. pro obec
přerov, katastrálrrí úzenrí přerov.
2. V souladu se zákrrnem č, 11611990 Sb. o nájmu a podnájmu nebltových prostor, ve znění
pozdějších nře,lpi-i, pronajínratel pt'enechává nájemci do riáimu část rrebytbvých prostor v
LrLrciově č,p, ,. Fklere js,otr situcrvané v pŤíz.emí lrudoly, označerró jako místnost E , jejíž
r,ýměra činí 17,9 'm' ( clále jen ., předmět nájrnu '' ).
3. Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu do užír,ání třetím osobám jen s předchozím
souhlasem pronajímatele.
4.7.apíípadné škody způsobené pronajímateli třetí osobou odpovíclá nájetnce.

Il.
1. Předrnět nájmu bucle rržíván jako kancelář,
2" Nájernce je povineir, pokud to bude nutné, zaiistit u příslrršnélro stavebního ťrřadu zmčnu
v rržívání stavby na r,lastní náklacly.

III.
1. Nájernní vztah vzniká dnerrr obclustratmého podpisu smlorrvy.
2. Nájem se sjednává na clobu neurčitou s výpovědni lhůtou 3 rněsíce.
3, Výpovědní doba začittáběžet ocl 1. clne náslecldícího měsíce po cloručení výpověái clrulré
snrluvttí straně.

IVl
l. Pronajímatel je povinen ke clrri podpisu této smlou,,y protokolárně předat nájenrci přednrět
nájmu a ke drri skončení rrájnru tento pťOtokoiárně oc1 najemce píevzít .
Pronajínratel je povinen předat pr'edmět nájmu rrájemci ve statiu způsobilénr ke smluvenénru
účelu a v torrrto stavu ho svým rrákladem udržovat. přičernž povitrnost nájerrrce k běžné
údržbě a opravám stanovená'v této smlouvě zůstává tímto ustanovenínr neclot§ena.
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2, Pronajímatel je oPrár'rrěn kontrolovat doclržování ustanol,ení této sm]otlvy ze stranynáienrce, Pronaiímatel-je oprár'něn lqontroloň pi"J;ěi nájrrru_po předchozítn upozorněnínájernce, Pronaíímatel.jó opiávnen vstoup;t áo prŽcnieirr"ryjrn1 liez !řeclchozílro upozornčnínájemce vPř'ÍPádě, 
1é' "+' 

pieamctu rrájmu rrróri-uriň škody, zejm, vpřípadě živelnýclrudálostÍ, o rustuPu, *,ť:Í*rttr nájmii a jeho okóinort..n a přípaciný,ch škoclách podábezodkladně zprávu náj eInci.
3, Náiemce bere na věclomÍ, Že pronajímate] zoclpovídá pouze za rizika a škocly kr.yté.iímuzavřeným po.jištěrrim,.Nájemce jó povinen ulrradiťprffiiinateii šřú;;Ě";á byla zpťrsobenázaviněným PoruŠením jeho por,'inno,stí. ale i škodu,p,:iÓ6."ou proyozní činností,

1, Nájemce Pře_bere přeclmět nájmu ry ,Ů9r, protokcrlrr o přeclání a pŤevzetí, jelrož
obcrustranně podepsané.vyhotovení se stane_pr-itohoi Ů,-1 tét,, ,iri"rů.ř protokolu bude
loppln stavpředmětr-r rrájmr.r v okamžikrr pr'edání.
2. Nájernce je por,inen:
- §lsvŮj.náltlacl zŇezPeČovat běžnou ťrdržbu a opravy. Jedrrá se ze_jnróna o malování.výměrru žáravek, vadnýCh vypírračťr a zásuvek, op.uň oruěil";;;řňjět-J;^;;;;ň; fi;rfi;klik, opravu uvolněných dlaidic.
- V přífadě, že se jednri o opravy, které přesalrljí rámec,obv;,klého uclržor,ání, tl,to hradí
Pronajímatel, Nájernce je póvinen bez zbytelnďho óálii"a"-"2r;;;i1 p;..,rEínrate]i potřebiroPrav, které má trskulečnit pronajímatel a unrožnit proueáení 6i;i; ;p,.!ii'jli,"t ;,lpď;,iá;;škodu, která v důsledktr ncsplnčni této pol,iitnosti prbnaiimateli vznikrte. 

J

- I(e dni slconČení $jmu ryb9ryečit řááné předrtni prediněiu nájmu , piin*unutinr 1r běžnérnuoPotřebení a ulrradit v penězícň ptoípaclnou'škodu ná ,nulettiu pi;;líň;;*r* i pronolímatelenr
stanovené lhůtě.
- Užívat přednrět nájmu pouze k dolroclnutému účelu.
- Bez nároku na finanČní náhradu umožnit pronajímateli přístup cio pťednétu rrájmu r, čase
Pronajírnatelem urČenýn] u strpět j:řipadné bnreáení o ]u}i.rani pr*al"eii;.-"a.imu 1,rozsahunutném.Pro Provedení oprar', ÚarzUy-a rekonstrukce přerlrrr;i- ,ialrl*,§riiuuirtosti s vÝše
gv1{93rm nájemce je povinen poskyinout pronajírnateťi potřebnou součinnost. J - -

3, Nájenrce se zavazuje dodrŽovai v předmětu, rt1J*; 'u_ u. proutorácir ii nčrnu přilehlýclr
veŠkeré Pravní normY]vztahující se k prováděné čiirnosti (zejnierra-ňr*i"ii'i,"im3, t_Ýka.jící sebezPeČnosti u o.rylJ 7lavi při práci. požární o.nia"y á o.úň' iir"t,.irrá 1i,";ii*aiiZ tolroto dťrvodu je zejménapovinen: -'---"J

- zabezPeČovat. na své nákJá^dv rel'ize elektroinstalace, elektrospotřebičťr. hasicíclr pi:ístrojů,hYdrantů a dalších přístrojů,' a zaŤizení,. které jsoi pi;&rá;- náň*u irou sor"lčástí
Předávajícího Protokolu neb-o jsou v._pronajatém prÓ.torďiostartlvány n]ň..,r, ,, rozsahu aternríneclr stanovenýclr nornrami a piédpisý.1 t<gnie zpráv oa.ur,aáuít piónrji*ot*ri,- oclstraňovat na své 

. 
nákla av iaiiďi 'r;lSTě,Íe- přňňrr*i orgány státní sprár.y trebcr

Pronajimate,l9mr.t|\zuící se bezpečnosti á ochrany z_átavípii piáci á}oiarx o.irronr., oznámit Hasičskémrr záchrďnnému sboru a 
'r,clboru 

*a;itt<t Ňiún-Fi;"" táÉa"" požár
v prostorách nájmu,
- umoŽ.ttit PřÍ-stuP y?.?:!yr._,1,b.lp.Čr,ostnímu teclrniku pronajínratele do pronajatých
prostor k provádění pravidelrrýclr kontiol,
. Nájenrce _Přebírá odPo.vědnost za ú}uadu sankcí a pokut vyměřených státnírrr požárnírrr
dcrzorem nebo Inspektclrátem bezpečnosti práce za pórrršeni i,ouin,iiirti " ii* prónajatyilr
nebytových prcrstoráclr
4. Nájemce tresmí bez souhlasu prorrajímatele :

- Pror.'áclět stavební Úpravy nebo zásáhy clo stavebních částí přeclnrčtu rrájmu.

u.
,1. !ena, roČního nájemrrého je stanovena y9 v|ši _17.900o-- Kčlrok, tj. 1.000,-- Kč/m2lrok,
ke které brrde v souladu s u§tanovením §,56 oást,3 zákon'a č.23512Óď4 Sb., o aur,i,piauni
ho.dnoly,.1lg zrrění pozdějších předpisů, uplatrrěrra daň z pr'idané hodnoty v pÍatné sazbÉ ke clni
uskutečnění zdarritelného plrrění.
Ke clni účinnosti smlorrvy činí sazba daně z přidané hoclnoty 20oÁ

,b



stočné,
srážková
voda
el. enersie

2. Pronajírnatel za úplatu ,pg|k}tuj.9nájemci tyto služby: dodávkrr tepla, elektrickou energii ,
vodné a stoČné a ostatní služ}y_.( úklid, střežení abiekrŮ, revize elekrio,'hramo.yvoďtt a.lňé)'.
Z-.a tyto sluŽby ie s_iednána paušální měsíční útu,acla navýšena o příslušnou sazbu DPH:

tera
2

Cena/
m2l rok

DPI{
o//o

DPH/
Kč

Cena
vč.DPH 1
m2 / rok

Cena
vč.DPH
/měsíc

737,30 10 73."l3 8l 1,-- L209.74

|7,6a 10 1,76 19.40 28,93

l55,40 20 31.08 186,50 778.L9
94,40 2a l8.88 l l3.30 169.-_

1.68ó.--

3. Nájemce se zavazuje na ťrčet pronajímatele uhradit 4likvotní část měsíčnílro nájemného a-'. 11.Uarrr\ý§ >9 LaVďLUJ.í' Ircr LI9{;L PrUrraJrrlriXr§I§ UrrIauil 4lr,KVULIll Oast meslgnlnO naJemnenO a

!],lušálq z7 služby spojerré s nájmem za období rrrěsíce září /2010 ve výši l 16.-_ Kč vč.
DPH / kalendářní den. Jako prvni eierr nájmu se stanovrtje
snrlouvysm1uvnírnistranami.Alikvotníčástnájemrréh-oap'i
ťrčet pronajímatele do 10 dnů od oborrstrannéhoťtčet prona3ímatele do 10 dnů od oboustranného podpisu nájerrrrrí smlouvy,
4. V případě prodlení nájemce s ťrhradou paušálních částěk na služby 

- 
lslužby sp<ljené s užíl,árínr

přeclmětr.r nájrnrr je nájernce povi

,.\ájenrné a paušály za služby spojené s náimem jsou sjetlnány v režimu dílčích plnění
ínrčsíční plnění) a budou lrrazeny v měsíčních splátkách ve výši 3.476,--Kč vč. DPH ná účet
pronajímaíeie 19-1884482379la800, v.s. 701000241 na základé splátkovélro kalendáře, Za
daturn uskutečnění dílčílro zdarritelrrého plnění je ve smyslrr g 21 odst.9 zákona o dani
z piidarré lrodnoty je považován pr:vní den kalendářního měsíce" 

'

\'{ěsíčni,nájemng a měsíční paušální částky za poslrytované služby jsou splatrré vžd},do 1.

4ne příslušnólro ]<alendářrrílro mě§icL za který je měsíční úhrada placena"

plorraj ímatele.

přeclmětr.t nájmrr jg nájemce povinen uhradit pronajímateli úrok z prodlení ve výši stanovené
nařízenínr vlády CR č. 14211994 Sb,, kterýrn se stanor,í .,,ýše ťlrokťr z prodleni a popiatků
z prgdlení podle občanského zákoníku.
5. Učastníci smlouvy se dollodli, pro pŤípad neplacení rrájernného a paušálních částek na
služby spojené nájrnem rrebytovýclr ptostor v dohodnrrtém termínu ri q;Si nebo rržívání
pr'edmětu nájmrr v rozporu s ustanovením této smlcruvy nebo porr,ršerrí některého z ustanovení
tétcr smlouvy. na tnožnosti odstoupení pronajímatele od této stnlou.",y ve smyslu příslušného
ustanovení občanského zákoníkrr.Snrlouva o nájmu se rrrší okamžikern doručerrí odstoupeirí
od srrrlcruvy drulré smluvní straně.
6. Snrlrrvní strany se dohodl,v, že výše nájemného bude každoročně upravena koeíicierťem
I{rnr (tj. koeťrcierťem lady města), který každoročně stanoví Rada města Přerova, především
s ohledem na ekonomický vývoj na ťtzemí města Přerova, nejpozději do 31.10. kalendářrrílro
roku s platností pro nadcházejici kalendářní rok.
7, Poktrd nebude clohodnuto jinak, zavazqe, se nájemce pt'i skončení rrájmu vyklidit
předmět nájmu do 5 kalendářních dnů ode dne skončerrí náirnu, V případě, že nájemce
nejpozději ve llrůtě 30 dnů nepředá pronajímateli vyklizený přeclrnět nájmu, souhlasí. aby
bylcl provederro vyklizeni na náklady nájernce. Zároveň se nájemce zavazuje, že uhradí
pronajímateli smirrvní pokutrr ve výši 500,-- Kč za každý, den prodlení s plněnínr povinnosti
dle tohoto odstavce a dále nákiady a škodu vzniklou s případrrou úschovou věcí ve smyslu
ustanovení § 741 a násl. občanskélro zákoníku, kterou zajistí sám pronajímatel nebo
prostt"ednictvínr třetí osoby

,$



.'%r,

,u. vII.
l. ,Srrrlouva nabývá platnosti a účirrnosti dnem podpisu oběm_a smlr-rvtrími stranam.i.
2. Snrlouya je vyho'tovena ve 4 stejnopisech, z níchž každý nrá platnost originálu.Tři
vyhotovení o6drží pronajírnatel a jedLro r,ryhotovení nájemce.
3. Vseclrny dodatky k "této 

snrlótrvě vsiupují v platnost dnem podPisu oběma smlrrvnírni
strananri.

vIn.
Dgložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 §b" o obeich ( obecní zíuenÍ)

ve zněni pozdějších předpisů

Touto cloložkou se osvědčuj e, že byly splněrry podmínky platnosti právníbo ÚkOnrr

§talutárnílro města Přerova poďnríněné předcňozím schválenínr z_áměru *ěrtu.pronajrnotrt
rrerrrcvitý rnajetek specifikovaný vtéto-sryloq19 Radou mě;t1 Přerova.rra její 91,sclrŮzi

konané ldne j.1.1tslÓ usneseníni č, 3821/91l6?an a zveřejněním záměru vyvěšenírn na

ťrřeclní desce Magístriltu města Přerovav době od_ 2.7.zan _do _l9.7.2010.
Úiávieni této"smlouvy bylo ,schváleno na 93, schůzi Racly města Přerova konané dne

l 1.8.2010 usneselrítn č. 39l 9l9312010.

přerově ane ,.{. ?:.?r,rt

Mgr. Elena
rránrěstky

'ň^:'..Pi,erově ane jU.{". 4{{G. , ..

jednatel
ličková

l
h,t^


