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Městská část Praha Kunratice

Green Marketing s.r.o.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTO
R

TATO SMLOUVA o NÁJMU NEByTOVÝcr-i PROSTOR BYLA UZAVŘENA DLE USTANOVENÍ
POZDEJSICH ZMEN A DOPLNKU, NIZE UVEDENEHO DNE, MESICE A ROKU MEZI:

ZAKONAHČ. 116/1990 SB., p .NAJIIyIU A PODNAJMU NEBvYT_0VYCH PROSTOR, VE ZNĚNÍ
1.

Městskou částí Praha — Kunratice
pod adresou Úřadu Městské části, ul. K Libuši 7, 148 23 Praha 4- Kunratice
identifikační číslo: 00231 134

DIČ: cz 00231134
jednající starostkou Ing.arch. Ivanou Kabelovou
bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s., Praha 4, Budějovická
číslo účtu:

na straně jedné

(dále jen “Pronajímáte/")

společností Green Marketing s.r.o.
se sídlem Sáňkařská SOB/12,102 00 Praha 10
identifikační číslo: 27171124

DIČ: 0227171124
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C, vložka 101721
Jednajícíjednatelkou Michaelou Halamovou
na straně druhé
(dále jen "Nájemce ")
oba společně označováni jako „ Smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)

Pronajimatel je městskou částí Hlavního města Prahy a v souladu se Statutem Hlavního
města Prahy schváleného dne 21.12.2000 byl Pronajímateli svěřen nemovitý majetek stavba čp. 8, ul.K Libuši, Praha 4 Kunratice na pozemku parc.č. 118, vše zapsáno
v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, katastrální pracoviště
Praha na listu vlastnictví č.1812.

(B)

V uvedeném objektu čp.8, a to v 1.NP (přízemí), je situován nebytový prostor O výměře
72,3 m2 sestávající se ze 2 oddělených místností, sociálního zařízení, kuchyňského koutu
a vstupního prostoru, který je pro účely jeho přesné identifikace označen V Příloze č.1 této
smlouvy červeným šrafováním. Tento nebytový prostor byl kolaudován pro využití
kancelář.

(C)

Pronajímatel měl v souladu se Statutem Hlavního města Prahy zájem na pronájmu výše
uvedeného nebytového prostoru, když záměr pronajmout nebytové prostory zveřejnil ve
smyslu ustanovení § 36 zákona č.131/2000 Sb. O hlavním městě Praze ve znění
pozdějších změn a doplňků na úřední desce Úřadu Městské části Praha Kunratice ve
dnech 24. 2. 2009 do 12. 3. 2009. Ve smyslu ust. § 43 výše citovaného právního
předpisu tuto skutečnost svým podpisem pod touto smlouvou potvrzují dva (2) členové
zastupitelstva Městské části Praha Kunratice, když záměr tvoří nedílnou součást této
smlouvy jako její Příloha č. 2.

(D)

Nájemce má na základě zveřejněného záměru zájem na nájmu vbodě (B)
specifikovaného nebytového prostoru, to vše za podmínek specifikovaných vtéto
smlouvě. Nabídka Nájemce jako zájemce O pronájem tvoří Přílohu č.3 této smlouvy.

(E)

Nájemce je podnikatelem, právnickou osobou zapsanou vobchodnlm rejstříku a své
oprávnění prdnikání doložil Pronajímateli před

z Obchodního rejstříku.

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

uzavřením této smlouvy výpisem

PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.

Předmětem této smlouvy je závazek Pronajímatele přenechat Nájemci nebytové prostory
(nebytové prostory jsou specifikovány shora v bodě (B) a Příloze č.1 této smlouvy) do nájmu
za podmínek uvedených v této smlouvě, závazek Nájemce tyto nebytové prostory do nájmu
převzít, užívat je pouze způsobem uvedeným v této smlouvě a hradit Pronajímateli nájemné a
úhrady za služby dle této smlouvy.

ÚČEL NÁJMU
2.1.

Smluvní strany se dohodly. že nebytové prostory specifikované shora je Nájemce oprávněn
užívat jako kancelářské prostory -

sídlo a provozovnu Nájemce

podnikajícího voboru

marketingových služeb, reklamy a zprostředkování služeb.
Pronajaté nebytové prostory je Nájemce vždy povinen užívat za podmínek stanovených
touto smlouvou v souladu s jejich stavebnětechnickým určením.

2.2.

PODMÍNKY NÁJMU
3.1.

Smluvní strany se dohodly, že Nájemce je oprávněn pronajaté nebytové
pouze při dodržení níže uvedených podmínek:

(ii)

užívat pronajaté nebytové prostory pouze ke sjednanému účelu uvedenému včl.2.1.
této smlouvy,
Nájemce je povinen pronajaté nebytové prostory včetně všech součástí a příslušenství

(iii)

výlučně na vlastní náklady udržovat, provádět veškeré opravy či úpravy tak, aby nedošlo
ke znehodnocení či poškozeni pronajatých nebytových prostor či jejich části,
Nájemce je povinen pronajaté nebytové prostory a jejich okoli, které by mohlo být

(i)

(iv )
(v)

3.2.

prostory užívat

činností Nájemce jakkoli dotčeno, udržovat výlučně na vlastní náklady v řádném stavu,
Nájemce je povinen hradit dohodnuté nájemné a další platby dle této smlouvy,
Nájemce je povinen dodržet všechny další zákonné či touto smlouvou převzaté
povinnosti;

Budou-li ze strany Nájemce porušeny výše v článku 3.1. této smlouvy specifikované podmínky
a/nebo jakékoli další povinnosti vyplývající z této smlouvy (zejména zčlánku 4 této
smlouvy), je Pronajímatel oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit s účinky ke dni

doručení takovéhoto odstoupení Nájemci. Ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od doručení
takovéhoto odstoupení je Nájemce povinen vrátit Pronajímateli pronajaté nebytové prostory
vyklizené, v řádném stavu tak, jak je převzal, s přihlédnutím pouze k obvyklému opotřebení
vzniklému za dobu trvání této smlouvy.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
4.1.

Pronajímatel je povinen předat Nájemci pronajaté
nebytové prostory vřádném stavu
odpovídajícímu výše uvedenému účelu užívání, když Nájemce prohlašuje, že si pronajaté

nebytové prostory před uzavřením této smlouvy prohlédl, je mu znám jejich stav, vtomto
stavu je přijímá a prohlašuje, že v tomto stavu jsou nebytové prostory plně způsobilé k jejich
užití ke sjednanému účelu uvedenému v této smlouvě.
4.2.

Obě Smluvní strany dále prohlašují, že předání nebytových prostor Nájemci bude
uskutečněno nejpozději ve lhůtě do dne 1.5.2009 při splnění podmínky, že Nájemce uhradí
Pronajímateli nájemné a zálohy na služby za první měsíc nájmu. Nedojde-Ii k tomuto předání
tak, jak je uvedeno v tomto článku smlouvy, mají obě Smluvní strany za to, že se tato smlouva
od počátku ruší. Při předáni nebytových prostor Nájemci bude proveden odečet stavu
měřidel umístěných v nebytovém prostoru nebo sloužících ke spotřebě energii v nebytových
prostorách.

4.3.

Pronajímatel je oprávněn kdykoli kontrolovat způsob užívání nebytových prostor Nájemcem a
za timto účelem je oprávněn do nebytových

prostor

vrámci provozní doby Nájemce

vstupovat po předchozím písemném upozornění Nájemce. Pronajímateí se zavazuje, že
výkonem tohoto svého práva nebude Nájemce zatěžovat nad míru přiměřenou poměrům.
Nájemce je povinen předat Pronajímateli v zalepené obálce klíče od nebytového prostoru (tj.
od vchodových dveří do nebytových prostor), když Pronajímateí je oprávněn tyto využít
pouze v případě havárie v nebytovém prostoru či nemovitosti či za účelem odvracení hrozící
škody.
4.4.

Nájemce není oprávněn přenechat pronajaté nebytové prostory, at‘ už v celku či z části, do

nájmu či jakémukoli jinému užívání, at’ už úplatnému či bezúplatnému, kterémukoli třetímu
subjektu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.
4.5.

Nájemce je povinen zajistit svoji činnost v nebytových prostorách plně na vlastní náklady a
na vlastní účet a Pronajímateí uzavřením této smlouvy nepřebírá žádné závazky Nájemce
vůči třetím subjektům vyplývající z činnosti Nájemce, ani se touto smlouvou nevytváří žádné
sdružení či jakýkoli jiný subjekt, a to zejména ve smyslu ustanovení § 829 a nás|.
Občanského zákoníku, který by sloužil ke sdružení finančních či jiných prostředků či k jakékoli
odpovědnosti Pronajímatele za závazky Nájemce vůči třetím subjektům.

4.6.

Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provádět
vnebytových
prostorách jakékoli stavební úpravy, a to zejména ty, které
podléhají
stavebnímu povolení či ohlášení dle příslušných právních předpisů.

4.7.

Nájemce je povinen při své činnosti v nebytových prostorách a při jejich užívání dle této
smlouvy, počínat si tak, aby nedošlo či nedocházelo k poškození či znehodnocení pronajatých
nebytových prostorách a/nebo jiných částí nemovitosti čp.8, ul. K Libuši, jakož i
k nadměrnému či nepřiměřenému obtěžování či zatěžování vlastníků sousedních pozemků
a/nebo staveb a stejné tak je povinen dbát na ochranu dobrého jména Pronajímatele a
dodržovat veškeré právní předpisy kjeho činnosti se vztahující.

Nájemce se zavazuje

zejména dodržovat právni přepisy v oblasti protipožární ochrany, revize používaných el.strojů
a přístrojů a předpisy v oblasti hygieny.
4.8.

Nájemce je povinen nahradit Pronajímateli veškeré škody, které by svoji činností či činností
jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního
titulu způsobil Pronajímateli či třetím subjektům, ať už úmyslně či z nedbalosti. V případě, že
by zjakéhokoli titulu byl povinen kjakémukoli finančnímu či jinému plnění ve vztahu ke
takovémuto 3.subjektu Pronajímateí, ačkoli porušení právní, smluvní či jiné povinnosti,
nedbalost nebo opomenutí nastalo na straně Nájemce či jeho činnosti, je Nájemce povinen
neprodleně Pronajímateli uhradit veškeré takto vynaložené náklady, včetně vzniklé škody.

4.9.

Smluvní strany se dohodly, že Nájemce je povinen plně na vlastní náklady hradit veškeré
případné náklady spojené s užíváním, opravami a údržbou a vyklizením nebytových prostor a
jejim uvedením do řádného původního stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Nájemci
při vyklizení nebytových prostor dle výslovné dohody Smluvních stran nenáleží náhrada za
jakékoli případné zhodnocení (provedené opravy či úpravy) nebytových prostor, ledaže by
mezi Smluvními stranami byla písemně dohoda o jiném.

4.10.

Nájemce je oprávněn po dobu trvání této smlouvy mít v nebytových prostorách umístěno své

sídlo dle zákona č.513/1991 Sb. a tato nájemní smlouva je tedy titulem pro změnu zápisu
sídla v obchodním rejstříku Nájemce. Nájemce je oprávněn dále v pronajatých nebytových
prostorách mít zřízenu svoji provozovnu dle zákona č.455/1991 Sb. Ke dni skončení nájmu je
Nájemce povinen učinit veškeré právem předpokládané úkony k tomu, aby jako jeho sídlo
(resp. provozovna) již nebyla vobchodním rejstříku (v živnostenském rejstříku) zapsána
adresa nebytových prostor, tedy ul. K Libuši 7, 148 00 Praha 4. Při porušení této povinnosti je
Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení
se splněním této povinnosti.
4.11.

Nájemce je povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý
případ porušení ustanovení této smlouvy, a to v případě, že Nájemce tuto povinnost porušuje
přes písemnou výzvu Pronajímatele obsahující žádost o nápravu závadného stavu vůči
Nájemci. Nárok Pronajímatele na náhradu škody tím není dotčen. Toto ustanovení o smluvní

pokutě se použije jen pro případ, že tato smlouva neobsahuje speciální ustanovení o smluvní
pokutě pro porušení konkrétní povinnosti.

NÁJEMNÉ, ZÁLOHY NA SLUŽBY
5.1

Smluvní strany se dohodly, že nájemné činí 150,—Kč (bez DPH) /1 m2 nebytových prostor, tedy
celkem 10.845,- Kč (bez DPH) lměslčně.

5.2

Pronajímáte! si vyhrazuje právo výše uvedenou cenu nájmu navýšit o DPH, bude-li k tomu dle
právních předpisů povinen.

5.2.

Smluvní strany se dohodly, že nájemné specifikované včl. 5.1. bude ze strany Nájemce
hrazeno bankovním převodem na účet Pronajímatele, a to vždy k 15.dni kalendářního měsíce
předcházejícího kalendářnímu měsíci, na který je nájemné hrazeno. Pří uzavření této smlouvy
je Nájemce povinen uhradit první nájemné za první měsíc nájmu nejpozději ke dni předání

nebytových prostor tak, jak je uvedeno v č|.4.2. této smlouvy. Za den platby se považuje den,
ve kterém bylo nájemné připsáno ve prospěch účtu Pronajímatele.
5.3.

Nájemce se dále zavazuje Pronajímateli hradit zálohy na služby spojené s nájmem nebytových
prostor včástce 2.000,- Kč (bez DPH)! měsíčně, a to vždy k 15.dni kalendářního měsíce
předcházejícího kalendářnímu měsíci, na který je záloha na služby určena. Při uzavření této
smlouvy je Nájemce povinen uhradit první zálohu na služby za první měsíc nájmu nejpozději ke
dni předání nebytových prostor tak, jak je uvedeno v č|.4.2. této smlouvy. Za den platby se
považuje den, ve kterém byla záloha na služby připsána na účet Pronajímatele.

5.4.

Spolu s nájmem zajišt'uje Pronajímatel dodávku těchto služeb — el. energie, topení, vodné,
stočné. Spotřeba el. energie, vodného a stočného bude účtována dle skutečné spotřeby
změřené podružným elektroměrem a vodoměrem, které jsou umístěny — vodoměr ve
vodoměrné šachtě na parkovišti MČ Praha—Kunratice a elektroměr ve štítové stěně domu č. p. 8
- na základě vyúčtování provedeného Pražskou energetikou a.s. a společnosti Pražské
vodovody a kanalizace a.s. Spotřeba tepla bude vyúčtována poměrně za celý objekt čp.8 podle
velikosti podlahové plochy v nebytových prostorách vm2. Vyúčtování uhrazených záloh na
služby bude Pronajímatel provádět zpravidla jeden krát ročně v návaznosti na obdržené
vyúčtování od dodavatelů služeb. Doplatek za služby je Nájemce povinen uhradit ve lhůtě do 15
ti dnů od obdržení vyúčtování Pronajímatele.

5.5.

Pronajímatel je po dohodě Smluvních stran oprávněn jednostranně po předchozím písemném
upozornění Nájemce zvýšit úhradu záloh na služby v případě, že bude zjištěno, že stanovené
zálohy nepokrývají průměrnou spotřebu Nájemce v daném kalendářním měsíci nebo dojde-Ii ke

změně cen dodávaných služeb od jejich dodavatelů Pronajímateli.
5.6.

Smluvní strany se dohodly, že za každý den prodlení s úhradou nájemného a/nebo záloh na
služby a/nebo doplatku za služby či jejich části je Nájemce povinen Pronajímateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,5% denně 2 dlužné částky do dne zaplacení.

5.7.

V ceně služeb není zahrnut platby za svoz odpadu ani za úklid nebytových prostor. Tyto služby
je Nájemce povinen zajistit si plně na vlastní náklady.

5.8.

Smluvní strany se dále dohodly, že Pronajímatel je oprávněn nájemné jednostranným
písemným právním úkonem měnit vždy k 31.3. každého kalendářního roku, a to o míru inflace —
vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým
statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.

DOBA NÁJMU, UKONČENÍ SMLOUVY
6.1

Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavírána na dobu neurčitou jdoucí ode dne
1.5.2009.

6.2

Tato smlouva může být ukončena některým z níže uvedených způsobů:

(í)

písemnou dohodu Smluvních stran kdatu uvedenému vtéto dohodě
, jinak kdatu
podpisu takové dohody;
písemnou výpovědí této smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran, výpově
dní lhůta činí
6 kalendářních měsíců a její běh počíná 1.dnem měsíce následu
jícího po měsíci, ve
kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena;

(ii)

(iii)

písemným odstoupením do této smlouvy ze strany Pronají
matele dle článku 3.2. této

smlouvy;

6.3

Ke dni ukončení této smlouvy (popř. ke dni uvedenému
včl.3.2., končí-lí tato smlouva
odstoupením ze strany Pronajímatele) je Nájemce povine
n vrátit Pronajímateli pronajaté
nebytové prostory vyklízené a v řádném stavu tak, jak je převzal
, s přihlédnutím k obvyklému
opotřebení vzniklému za dobu trvání této smlouvy. Vpřípa
dě porušení tohoto ustanovení je
Nájemce povinen uhradit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši
500 Kč za každý den prodlení

se splněním povinností

stavu.

7.

předat nebytové prostory včas a/nebo vyklizeně a/nebo
vřádném

Nárok Pronajímatele na náhradu škody tím není dotčen.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1.

7.2.

Práva a povinnosti z této smlouvy nelze platně postoupit
na 3.subjekt bez předchozího
písemného souhlasu Smluvních stran.
Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to
zejména ustanovením

§ 1 a násl.
zák.č. 116/1990 Sb. o nájmu a podnájmu nebytových prostor ve
znění pozdějších změn a
doplňků a ust. § 663 a násl. zák.č. 40/1964 Sb. Občanský zákoní
k ve znění pozdějších
změn a doplňků.

7.3.

Veškerá korespondence, jež má být dle této smlouvy nebo vjejí
souvislosti učiněna, bude
učiněna na tyto adresy uvedené v záhlaví této smlouvy a to buď osobní
m doručením, kurýrní
službou, zásilkou, doporučenou listovní zásilkou nebo telefaxem
s následným neprodleným
doručením originálu předmětné písemnosti některou z předchozích
forem doručení. OdepřeIi adresát

převzetí zásilky, má se za to, že zásilka byla doručena v okamži
ku odepření, byl-li
adresát vyrozuměn o uložení zásilky, považuje se zásilka za doruče
nou ve 12.00 hod třetího

dne po jejím uložení, telefaxová zpráva se považuje za doručenou
okamžikem vystavení
potvrzení přístroje odesílatele o řádném odeslání zprávy.
7.4.

Veškeré změny, doplňky a dodatky k této smlouvě musí být učiněny písemn
ou formou a musi
být podepsány Smluvními stranami, jinak jsou neplatné.

7.5.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 prvopisech s platností originálu; každé
ze Smluvních stran
náleží jedno vyhotovení.

7.6.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu posledn
í ze Smluvních stran.
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Doložka osvědčující zveřejnění záměru Pronajímatele pronajmout Nebytové
prostory ve smyslu
ustanovení § 43 zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znéni :

Jméno a příjmení : _
Jméno a příjmení: _

Pít/wm; of 2

Městská část Praha
- Kunratice

o z n a mu j e
ve smyslu par. 36 odst.
(1) zákona č. 131/2000 o hl.
m. Praze

ZÁMĚR
pronajmout, za účelem kom
erčního využití, část neb
ytových prostor o výměře
dobu neurčitou, s výpovědní
72,3 m2 na
lhůtou 6 měsíců, v ul. K
Libuši č. p. 8 (u Uřadu
Kunratice). Jedná se o 2
MC Prahaoddělené místnosti, soc
iální zařízení, kuchyňský
prostor. Měsíční nájemné
kout a vstupní
činí 150,- Kč/ 1 m2 + měs
íční zálohy na režijní nák
lady.

Zároveň MČ Praha—Kunratice
upozorňuj

e občan y, že ve lhůtě lSti dnů
mohou k danému záměru pod
od zveřejnění záměru
at své nabídky a svá vyjádř
ení, a to písemně na Úřad
Kunratice. K Libuši 7.
MC Prahai
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Ing. arch. ivana Kabelová
starostka MC Praha-Kunrat
ice
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Členka Zusmpiiciuva
MC Praha - Kunratiw
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Green Marketing s r o
ranami/agentura

„ , ,
_
|,enka Avlincova, zastupce starostky .,
MC Praha-Kunratice

ÚMČ Praha - Kunratice
aoručeno: 26.02.2009

Uřad MC Praha 4 — Kunratice

m9 P-KU Ogﬁgf/2009

K Libuši 7
W“

148 00 Praha 4 - Kunratice
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V Praze dne 25.02.2009

Dobrý den,
naše společnost podnikající v oboru mar
ketingových služeb, vedení účetnictví ,
zpracování mez

d a daňového poradenství má zájem
o'pronájem objektu č.p. 8 v ul.
K Libuši dle podmínek vyvěšených na
úřední desce MU V.Kunraticích.
Náš zájem je vážný a dlouhodobý, chtě
li bychom naši kancelář přesunout
blíže
k bydlišti (jsmve trvale hlášeni v Kunr
aticích, bydlíme v Zeleném údolí)
a
dce
ra
navštěvuje MS Předškolní s náv

azností na její budoucí docházku do 25
Kunratice.

Perioda návštěv by byla minimální, neb
oť většinou za našimi klienty dojíždíme
,
charakter činnosti je administrativní, bez
zátěže okolních prostor.
O pronájem prostor bychom měli záj
em okamžitě. V případě zájmu a mož
nostem MÚ
Kunratice jsme ochotní se podílet na
renovaci pronajatých prostor za vzá
jem
ně
sjednaných podmínek, pokud oto bud
e ze strany MU Kunratice zájem. Rád
i bychom
do Kunratic převedli i sídlo naší společ
nosti z Prahy 10.

V případě dotazů nás můžete kdykol
i kontaktovat na telefonním čísle

Děkujeme
Michaela halallluva, jednatelka spo
lečnosti

Green/irarkét/hý gr.afwwwÍr'e/Z/áhžh/žiarř/Eyeuř*
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Korespondenční adresa: Za Val
em 1374, 148 00 Praha 4 -Kun
rati
ce
Sídlo spol

ečnosti: Sáňkařská 908/12, 102 00 Prah
a 10, IČ: 27171124
Společnost je zapsána v OR vedené
m Městsk
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ým soudem v Praze oddíl C, vložka
101721
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