
1

09 071 1 03

DNE 24.11.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE

A

Pohoda Team s.r.o.

 

DODATEK č.3 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ

ZE DNE 16.11.2009



TENTO DODATEK č.3 K NÁJEMNÍ SMLOUVĚ byl uzavřen dne 24.11.2014 (dále jen„Dodatek“)

MEZI:

(1)

(2)

Městskou částí Praha - Kunratice, IČ: 00231134, pod adresou Úřadu MČ K Libuši7, 148 28 Praha 4 — Kunratice, jednající starostkou Ing. arch. lvanou Kabelovou (délejen “ Pronajimatel”); a

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200608, zastoupená

(Dále společně "Strany“, jednotlivě jako “Strana“.)

l. PREAMBULE

1. Pronajímatel a Nájemce uzavřeli dne 16.11.2009 nájemní smlouvu, jejímžpředmětem je pronájem pozemků, a to pozemků č. 1539, pozemek parc. č.1538/2, pozemek parc. č. 1538/1, se součástmi a příslušenstvím, v katastrálnímúzemí Kunratice, k níž byl následně dne 8.1.2010 uzavřen dodatek č.1 a dodatekč.2 dne 31.10.2012,

Nájemce vsouladu se svým závazkem na pozemcích provedl opravy, úpravypopř. výstavbu centra provozovaného jako areál koupaliště Šeberák - zařízenípro sport a rekreaci s objektem restauračního zařízení (dále jen Zábavnícentrum). Nájemce i Pronajímatel prohlašují, že ke dni podepsání tohoto Dodatkubyla ze strany Nájemce realizována převážná část investic, které měl dle Smlouvyučinit, a to v časovém harmonogramu dle dohody Nájemce i Pronajímatele.

Strany uzavřením tohoto Dodatku považuji za potřebné stvrdit, že předmět nájmudle Smlouvy je užíván způsobem a za účelem uvedeným ve Smlouvě a ke dniuzavření tohoto Dodatku Nájemce plnil povinnosti stanovené Smlouvou.

Strany dále prohlašují, že v současnosti je v rámci Zábavního centra bez zaviněníStran omezena možnost provozování koupaliště zdůvodu, že přilehlý rybníkŠeberák byl majitelem pozemku nacházejícího se pod rybníkem Šeberák, tedyspolečností Ogopogo a.s., IČO 284 71 938, sídlem Praha — Střížkov,Bohušovická 230/12, PSČ 190 00, dlouhodobě vypuštěn a neni tak využitelný prokoupání a vodní sporty. O napuštění rybníku Šeberák je se společností Ogopogoa.s. stranami jednáno. Vpřípadě, že rybník Šeberák bude napuštěn a provozkoupaliště se stane realizovatelným, bude Nájemcem vsouladu se Smlouvouprovozováno i koupaliště, nicméně dle dohody Smluvních stran není tatoskutečnost důvodem pro ukončení Smlouvy ze strany Nájemce ani ze stranyPronajímatele. Pronajímatel má však snahu Nájemci určitým způsobemkompenzovat tento stav, a proto souhlasí uzavřením tohoto Dodatku č.3 mimojiné s prodloužením Doby nájmu původně ve Smlouvě sjednané.

S ohledem na přijetí nových právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník a s ohledem na shora popsanou omezenou možnost Nájemceužívat přilehlý rybník Šeberák jako přírodní koupaliště, a to bez jeho zavinění, a
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s ohledem na dokončení realizace Zábavního centra v podobě existující ke dni
uzavření tohoto Dodatku č.3 mají Pronajímatel a Nájemce zájem na přijetí nového
úplného znění nájemní smlouvy tak, aby mezi Stranami byla najisto postavena
všechna práva a povinnosti vzniklá zejména v souvislosti s provedenými
opravami, úpravami a výstavbou Zábavniho centra a v souvislosti s jeho
provozováním po Dobu nájmu.

||. ZMĚNA NÁJEMNÍ SMLOUVY

1. Vzhledem k výše uvedenému se Pronajímatel a Nájemce dohodli na tom, že znění
nájemní smlouvy ze dne 16.11.2009 se mění tak, že se nahrazuje V celém rozsahu
a nově zní takto:

TA TO NÁJEMNÍSMLOUVA byla uzavřena

MEZI.’

(1) Městskou částí Praha - Kunratice, IČ: 00231134, pod adresou Úřadu MČ K Libuši7, 148 28 Praha 4 - Kunratice, jednající starostkou Ing. arch. Ivanou Kabelovou (dále
jen “ Pronajimatel”); a

(2) Pohoda Team s.r.o. (dříve Leisure and comfort beach a.s.), IČ: 28977297, se sídlem
Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, společnost zapsaná vobchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 200608, zastoupenáJakubem Olbe/tem, jednatelem (dále jen " Nájemce“).

(Dále společně "Strany“, jednotlivě jako "Strana“.)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) V souladu s ust. § 1 odst. 1 zékona č.172/1991 Sb., o přechodu některých věcí zmajetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, přešly dovlastnictví obce hlavního města Prahy níže specifikované nemovitostí se všemijejichsoučástmi a příslušenstvím Oak je tento pojem „Předmět nájmu" definován níže).Výpis z katastru nemovitostí prokazující oprávnění Pronajímatele k Předmětu nájmutvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy a tvoří jeji neoddělitelnou součást. Plán Předmětunájmu tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a tvoříjeji neoddělitelnou součást.

(B) V souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavnim městě Praze, ve znění pozdějšíchpředpisů, a Statutem hlavního města Prahy byla Pronajímateli svěřena správaPředmětu nájmu a související výkon práv a povinností s Předmětem nájmu spojený.Pronajímáte!je proto oprávněn tuto Smlouvu s Nájemcem uzavřít.

(C) Pronajímate/ přenechává v souladu se Statutem hlavního města Prahy Předmětnájmu do užívání (nájmu) Nájemci za podmínek stanovených níže v této Smlouvě, ato za podmínek stanovených v Záměru (jak je tento pojem definován níže), který tvoříPřílohu č. 3 a Přílohu č. 4 této Smlouvy a tvoříjeji neoddělitelnou součást.
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(D)

(E)

Nájemce doručil dne 7.8.2009 písemně svou nabídku na užívání Pozemků za
podmínek uvedených v Záméru a na základě této Smlouvy za podmínek stanovených
níže.

Cílem Nájemce i Pronajímáte/e je v Předmětu nájmu zajistit provozování Zábavního
centra — zařízení pro sport a relaxaci s objektem restauračního zařízení.

BYLO DOHODNUTO následující:

1.

1.1

DEFINICE

Pokud v této Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, maji níže uvedené pojmy
následující význam:

Doba nájmu

Index

Investice Nájemce

Nabídka

Období prodloužení

Studie výstavby

Zábavní centrum

znamená dobu, po kterou se na základě této Smlouvy
sjednává právo Nájemce užívat Předmět nájmu, a která se
skládá ze Základní doby nájmu a případného Období
prodloužení vpřípadě, že právo Nájemce na Období
prodloužení bude realizováno;

znamená index průměrné meziroční míry inf/ace vyjádřený
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen,
zveřejňovaný Českým statistickým úřadem na jeho
internetových stránkách;

znamená práce a dodávky Nájemce provedené při úpravách
a opravách staveb tvořících areál Zábavního centra, jakož i
při provedených změnách /zpracování / povrchu pozemků
tvořících areál Zábavního centra popsané v Příloze č.7 (ve
stavu ke dni 31.12.2013) a provedené dále po datu 1.1.2014
po Dobu nájmu v souladu s touto Smlouvou;

znamená nabídku Nájemce doručenou dne 7.8.2009
Pronajímáte/i, která je Pronajímatelem evidována pod č.j.

1626/2009;

znamená dobu nájmu Pozemků, počínající následující den po
skončení Základní doby nájmu nebo předcházejícího Období

prodloužení a končící uplynutím pěti (5) let;

znamená architektonickou studii výstavby, jež je Přílohou č.

Q této Smlouvy.

znamená areál zábavního centra Šeberák nacházející se na

pozemku parc.č. 1539, pozemku parc. č. 1538/2 a pozemku

parc. č. 1538/1, vkatastrá/ním území Kunratice zahrnující
pozemky, včetně veškerého jejich příslušenství a součástí,
zejména staveb jako součásti těchto pozemků, dále včetně
venkovních úprav a přípojek inženýrských sítí, kanalizace a
jiné obdobné infrastruktury, plotů, reklamnich zařizení,
osvětlení, bezpečnostních systémů, terénních úprav,
sportovišť a dalších zařízení sloužících pro sport a relaxaci a
objektem restauračního zařízení provozovaných jako
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 2.1

2.2

3.1

3.2

 

veřejně přístupný areál. Popis Zábavního centra tvoří Přílohu

Etéto Smlouvy ,'

Předmět nájmu znamenají pozemek parc. č. 1539, pozemek parc. č. 1538/2,

pozemek parc. č. 1538/1, vkatastrálním území Kunratice,

zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro

hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu

vlastnictví č. 1812, pro obec Praha, včetně veškerého

příslušenství a součástí, zejména staveb na pozemcích

postavených, které jsou jejich součástí, to vše provozované

jako Zábavní centrum;

Smlouva znamená tuto nájemní smlouvu ve znění nového úplného

znění ze dne 24.11.2014 ;

Stavební zákon znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění;

Základní doba nájmu znamená část Doby nájmu Pozemků, počínající účinnosti

této Smlouvy a končící uplynutím dvacetipěti (25) let;

Záměr znamená záměr Pronajímáte/e přenechat Předmět nájmu do

užívání, zveřejněný ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb.,

o hlavním městě Praze, vp/atném znění, na úřední desce

úřadu Městské části Praha - Kunratice ode dne 28. 7. 2009 do

dne 13.8.2009 a záměr Pronajímáte/e na uzavření Dodatku

č.3 knájemni smlouvě ze dne 16.11.2009 zveřejněný na

úřední desce ode dne 3.10.2014 do dne 19.10.2014;

Znalecký posudek znamená znalecký posudek vypracovaný pro účely ocenění

Invest/c Nájemce do Zábavního centra po Dobu nájmu

NÁJEM

Pronajímatel touto Smlouvou přenechává Nájemci do nájmu Předmět nájmu za
podmínek stanovených dále touto Smlouvou.

Nájemce tímto za podmínek stanovených touto Smlouvou přijímá Předmět nájmu do
nájmu a užívání v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a právními předpisy Ceské
republiky a zavazuje se hradit Pronajímateli úplatu ve výši a za podmínek dle této
Smlouvy.

ÚČEL NÁJMU

Předmět nájmu bude ze strany Nájemce užíván k provozování Zábavního centra
Nájemcem.

Při Výkonu práva nájmu podle této Smlouvyje Nájemce oprávněn Předmět nájmu :

(a) užívat výlučně za účelem provozování Zábavního centra a pro tento
účel

(b) vjíždět a vcházet na Předmět nájmu;

(C) realizovat práce související s provozováním Zábavního centra;



 

(d) rozšířit Zábavní centrum o další stavby uvedené ve Studii výstavby nebo
provést po předchozím písemném souhlasu Pronajímatele jiné práce a
terénní úpravy Pozemků, které budou souviset (funkčně nebo prostorově)
nebo budou jakkoli jinak vhodné či potřebné za účelem realizace
Zábavního centra, nebo které budou vyžadovány v souvislosti s realizací
Zábavního centra ze strany příslušných státních nebo správních orgánů
nebo jiných obdobných úřadů nebo organizací

(e) provádět řádně a průběžně ůdržbu a veškeré opravy Zábavního centra;
(f) provozovat svoji podnikatelskou činnost v Zábavním centru,

Pronajímáte! výslovně souhlasí s tím, aby Nájemce prováděl případné další změny naPředmětu nájmu dle této Smlouvy, avšak vždy v souladu se Studií výstavby, cožPronajímáte! stvrzuje podpisem této Smlouvy.

3.3 Nájemce je oprávněn realizovat na Předmětu nájmu jiné stavby neuvedené ve Studiivýstavby pouze na základě předchozí písemné dohody s Pronajímáte/em. Totoustanovení se netýká drobných stavebních či pozemkových úprav, jejichž provedeníje nutné v souvislosti s real/zaci staveb uvedených ve Studii výstavby.

3.4 Práva Nájemce uvedená vtéto Smlouvě vsouvislosti s užíváním Předmětu nájmu
mohou vykonávat jiné osoby neuvedené vtéto Smlouvě jako Strany, zejménazaměstnanci Nájemce, dodavatelé, zákazníci, osoby pověřené výstavbou a/nebo
zajištěním provozu Zábavního centra, pokud to je vhodné, účelné nebo potřebné.Tímto ustanovením však není dotčena povinnost Nájemce provozovat Zábavní
centrum sám, vlastnímjménem na vlastní účet, nebude—li písemně dohoda o jiném.

4. DOBA NÁJMU

4.1 Nájem Pozemků podle této Smlouvy se sjednává na dobu určitou, a to na Základnídobu nájmu a na případné Období prodloužení ve smyslu článku 4.2 této Smlouvy.

4.2 V případě, že ve lhůtě, která skončí tři (3) měsíce před uplynutím Základní dobynájmu, neoznámí Pronajímáte! písemně Nájemci, že trvá na ukončení této Smlouvyke dni uplynutí Základní doby nájmu a na vyklizení a Předání předmětu nájmu,prodlouží se bez dalšího doba nájmu založeného touto Smlouvou za podmínek v nistanovených 0 Období prodloužení, tedy o pět (5) let.

4.3 Strany této Smlouvy se zavazují před uplynutím Doby nájmu dle této Smlouvyprojednat otázku dalšího prodloužení doby nájmu Nájemcem nad rámec Obdobíprodloužení, a to zejména sch/edem na další provozování Zábavního centraNájemcem a na možnost budoucího využiti Zábavního centra pro občany Městskéčásti Praha — Kunratice, jakož i pro občany jiných městských části hlavního městaPrahy a širokou veřejnost.

5- NÁJEMNÉ A JEHO ZAJIŠTĚNÍ

5.1 ;Stlrany si sjednávají výši nájemného za užívání Předmětu nájmu po Dobu nájmua to:

Nájemný po dobu Základní doby nájmu a po dobu realizovaného ObdobíProdlouzení, bude Nájemcem hrazeno na celý kalendářní rok nebo jeho poměrnou
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5.2

5.3

5.4

5.5

  

část (v případě, že v příslušném prvním nebo posledním kalendářním roce uvedené
části Základní doby nájmu nebo Období prodloužení nebude takové období trvat celý
kalendářní rok), a to vždy nejpozději do 15. ledna daného kalendářního roku, na který
je nájemné placeno (tj. například pro rok 2013 bude nájemné uhrazeno nejpozději do
15. ledna. 2013 atp.) Nájemné za užívání Předmětu nájmu za kalendářní rok po dobu
OZákladní doby nájmu nebo za realizované Období prodloužení je stanoveno na
částku 160. 000,- Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun českých), tj. částka 13. 333, 30 Kč
měsíčně za užívání Předmětu nájmu. K této částce je Pronajímáte! oprávněn
případně účtovat DPH dle platných právních předpisů, o čemž Strany uzavřou
dodatek k této Smlouvě.

Vpřípadě, že určité období z Doby nájmu nebude trvat celý kalendářní rok, bude se
nájemné za takové období hradit poměrně k výši nájemného za příslušný kalendářní
rok.

Nájemné bude vždy hrazeno na bankovní účet Pronajímáte/e č. :
““““" '“" * vedený u banky Česká spořitelna, a.s., s variabilním symbolem
plateb VS: '. nebo jiný účet Pronajímatele uvedený vpísemném oznámení
Pronajímatele podle této Smlouvy. Strany si výslovně sjednávají, že za den úhrady
příslušného nájemného se považuje den, ve kterém byla příslušná částka nájemného
připsána ve prospěch účtu Pronajímáte/e.

Nájemné bude pravidelně zvyšováno vždy zpětně od 1. ledna po dobu Základní doby
nájmu, a to od začátku do konce Základní doby nájmu, a po dobu realizovaného
Období prodloužení, na základě písemného oznámení Pronajímáte/e doručeného
Nájemci vždy nejpozději do 31.3. o částku odpovídající průměrné meziroční míře
inflace uvedené v Indexu za předchozí kalendářní rok (první takové navýšenízohlední navýšení Indexu za předcházející kalendářní rok i v případě, že takovéobdobí netrvalo celý předchozí kalendářní rok). Výše nájemného bude upravena oindexované nájemné po oznámení nové výše nájemného Pronajímáte/em Nájemci,přičemž rozdil mezi nájemným uhrazeným před indexaci a nájemným navýšeným poindexaci bude splatný nejpozději do konce měsíce dubna téhož kalendářního roku, vekterém bylo Nájemci doručeno písemné oznámeni Pronajímáte/e o nové výšinájemného. Pokud průměrná meziroční mira inflace nevykazuje za předchozíkalendářní rok kladnou hodnotu, zůstane výše nájemného nezměněna. Prvniindexace nájmu bude aplikovatelná pro rok 2011.

Aktuální výše nájemného ke dni uzavřeni tohoto nového úplného znění této Smlouvyčiní 173. 340, -Kč /ročně.

PROHLÁŠENÍA UJIŠTĚNÍ

Pronajímáte! prohlašuje, ujišťuje a zaručuje Nájemci, že:

(a) neni ve stavu úpadku, tento stav nehrozí;

(b) Pronajímáte! plni včas a řádně své zákonné a smluvní povinnosti;
Pronajímáte/i není známo, že by proti němu bylo zahájeno (nebo hrozí
zahájení) řízení o výkon rozhodnutí a neexistuji oko/nosti, které by vedly
nebo mohly vést k zahájení tohoto řízení;

(0) Předmět nájmu byl svěřen Pronajímáte/i a Pronajímáte! je oprávněn
s Předmětem nájmu nakládat tak, aby mohla být uzavřena tato Smlouva;



 

(d)

(f)

(9)

(h)

(0

(J)

00

(|)

(n)

(o)

(f)

(8)

  

podnikl veškeré nezbytné kroky kzískání všech oprávnění a souhlasů
vyžadovaných platnými právními předpisy k uzavření této Smlouvy a
plnění závazků zde uvedených;

tato Smlouva a závazky v ní obsažené zakládají pro Pronajímáte/e platné
a vymahatelné závazky podle předpisů České republiky;
na Předmětu nájmu nevázne žádné zatížení, zejména zástavní právo,
předkupní právo, právo odpovídající věcným břemenům, nájemní právo
nebo jiné obdobné právo ani nejsou fakticky užívány jakoukoli jinou
osobou nebo samotným Pronajímáte/em;

součástí Předmětu nájmu jsou vsou/adu s ustanovením § 506 odst. 1zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, také stavby jako součásti
pozemků —to vše specifikované v Příloze č.7 této Smlouvy ;
Pronajímáte! neuzavře! žádnou smlouvu, smír, dohodu či jiné ujednání,
podle kterých by byl Předmět nájmu zastaven nebo by kněmu bylo
zřízeno věcné břemeno nebo jakýkoliv jiný druh zajištění, zatížení či
věcného práva, které by bylo platné a závazné v den uzavření této
Smlouvy nebo které by nabylo platnosti a závaznosti po tomto dni;
Pronajímáte! neposkytl žádné osobě jakékoliv právo užívat, spoluužívat
(včetně pronájmu) nebo držet Předmět nájmu nebo jeho část, které by
bylo platné a závazné v den uzavření této Smlouvy, nebo nabylo platnosti
a závaznosti po tomto dni;

žádný z Pozemků, ani jejich část, není předmětem nedořešených
restitučních nebo dědických nároků;

Pozemky, ani žádná jejich část, nejsou předmětem insolvenčního nebojiného obdobného řízení ani řízení o výkon soudního nebo správního
rozhodnutí;

Pozemky, ani jejich část, nebyly vloženy do základního kapitálu žádné
obchodní společnosti či družstva;

neexistují žádné skutečnosti, které by zapříčinily či by mohly zapříčinit
vznik zákonného zástavního práva ve vztahu k Pozemkům, či jakékoliv
jejich části;

právo Pronajímáte/e kPředmětu nájmu tj. právo nakládat se svěřeným
majetkem, nebylo ani není zpochybněno ani toto podle nejlepšího vědomi
Pronajímáte/e nehrozí;

Pronajímáte/i není známa existence jakýchkoli veřejnoprávních
rozhodnutí, omezení či nařízení týkající se zejména imisí a dopravníhonapojení, která by negativně ovlivňovala užívání Pozemků za účelem
realizace práv dle této Smlouvy;

Předmět nájmu ani jejich okolí nejsou závažným způsobem znečištěny
látkami ohrožujícími životní prostředí. Závažné znečištění m vzhledem
k umístění nejbližších zdrojů znečištění vsoučasné době bezprostředně
nehrozí;

užívání Předmětu nájmu je vhodné k účelu, který je sjednán touto
Smlouvou a takové užívání je umožněno v souladu s územním plánem„s výjimkou případu změny územního plánu tak, že neumožňuje realizaci
této Smlouvy, a to v rozporu sjednáním a vyvinutím veškerého úsilí proti
takové změně Pronajímáte/em. Nájemce je Pronajímáte/em informován a
bere na vědomí právní stav všech budov nacházejících se na pozemcích
& zákonné možnostijejich užívání k účelu sjednanému touto Smlouvou ;Pronajímáte/i není známo, že by přes Předmět nájmu vedly liniové stavbynebo že by tak v budoucnu hrozilo;

v souvislosti s Předmětem nájmu neby/o zahájeno ani nehrozí jakékoli
zahájení řízení o vyvlastnění nebo jakékoli řízení o stavební uzávěře nebojiné řízení s obdobným účinkem;



6.2

 
6.3

    

   

    

  

  

  

  

   

  

6.4

(t) Pronajimateli neni známa existence archeologických nálezů. Pronajímáte!

nebyl informován a ani mu není známa existence archeologických nálezů

v blízkosti Předmětu nájmu; a

(u) veškerá prohlášení a ujištění uvedená v této Smlouvě jsou pravdivá a

úplná a představují úplný informační základ pro Nájemce v souvislosti

s uzavřením této Smlouvy, zejména neexistují jakékoli skutečnosti, které

mají nebo mohou mít nepříznivý vliv na hodnotu Předmětu nájmu nebo

právní postavení Nájemce jako uživatele Pozemků.

Pronajímáte! se dále zavazuje, že zajistí, aby veškerá výše uvedená prohlášení a

ujištění byla po celou dobu platnosti Doby nájmu podle této Smlouvy pravdivá a plně

účinná s výjimkou těch prohlášení a ujištění, k jejichž změně dojde v důsledku
jednání Nájemce, na základě objektivní skutečnosti, kterou Pronajímáte! nemůže

v době uzavření této Smlouvy předpokládat, a která nespočívá vjakémkoliv jednání

a/nebo opomenutí Pronajímáte/e, a kterou Pronajímáte! nemůže jakkoliv ovlivnit, a

ohledně které Pronajímáte! vynaložil veškerou součinnost, aby zabránil tomu, že
taková skutečnost nastane nebo pokud si Strany nesjednajíjinak.

Pronajímatel se zavazuje poskytnout Nájemci veškerou nezbytnou součinnost za
účelem získání příslušných stavebních a jiných povolení nezbytných pro vybudování
a provoz Zábavního centra, zejména pro provoz restauračního zařízení. Pronajímáte!

bere na vědomí, že projekt Zábavního centra je ve významné míře vázán k využití
blízkého rybníku Šeberák jako přírodního koupaliště a je záměrem Pronajímáte/e,
aby rybník Šeberák, jakož i přilehlé Pozemky, mohly být využívány občany Městské
části Praha — Kunratice, jakož i jiných městských části hlavního města Prahy a široké
veřejnosti, za účelem sportu a relaxace a pro nap/néni výše uvedeného záměru se
zavazuje poskytnout Nájemci potřebnou součinnost, kterou po něm lze s přihlédnutím
k právním předpisům požadovat.

Nájemce s ohledem na výše uvedené však prohlašuje, že jsou mu známa správní
rozhodnutí týkající se rybníku Šeberák a společnosti OGOPOGO a.s. jako vlastníka
pozemků pod rybníkem Šeberák a tedy jsou mu známa omezení a rizika spojená
s provozem tohoto vodního díla.

PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU NÁJMU

Pronajímatel předal Předmět nájmu současně s uzavřením Smlouvy dne 16.11.2009
a dále umožnil Nájemci vstup na Předmět nájmu a jeho nerušené užívání.

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

Nájemce je povinen:

(a) dodržovat právní předpisy týkající se užívání Předmětu nájmu a činností

na nich prováděných, zejména stavebně právní předpisy a Stavební

zákon, předpisy o ochraně přírody a krajiny, předpisy vodohospodářské,

předpisy o nakládání s odpady a nebezpečnými látkami;

neskladovat volně vPředmětu nájmu hořlavé či nebezpečné látky, ale
pouze na místech k tomu určených;

(b)  



(d)

 

                

  

  

   

   

  

  

   

  

  

    

  

  

(e)

(f)

(9)

(h)

(i)

(a)

(b)

(C)

(d)

oznámit Pronajímáte/i znečištění Předmětu nájmu čijiné ekologické škody;
tyto škody je Nájemce povinen odstranit výlučně na vlastní náklady pouze
vpřípadě, že škody byly prokazatelně způsobeny provozem Zábavního
centra a v důsledku zavinění Nájemce;

umožnit Pronajímáte/i kjeho předchozí písemné žádosti vstup za účelem
kontroly Předmětu nájmu, pokud o tuto kontrolu Pronajímáte! požádá
alespoň s dvaceti čtyř (24) hodinovým předstihem, Nájemce je však
povinen umožnit Pronajímáte/i vstup na Předmět nájmu bez nutnosti
předchozího požadavku, pokudje takovýto vstup nezbytný z důvodů, které
nesnesou odkladu (např. z důvodu zabezpečení požární ochrany,
zabezpečení plynových potrubí, elektrických rozvodů apod.); Pronajímáte!
se zavazuje, že prováděním kontrol Předmětu nájmu nebude Nájemce
obtěžovat nad míru nezbytně nutnou;

Nájemce odpovídá za škody, které budou způsobeny na Předmětu nájmu
ode dne zahájení Doby nájmu, jestliže byly způsobeny Nájemcem, jeho
zaměstnanci, dodavateli nebo zákazníky Nájemce;

Nájemce není oprávněn přenechat Předmět nájmu nebo kteroukoli jejich
část do podnájmu nebo užívání třetí osobě bez předchozího výslovného
písemného souhlasu Pronajímáte/e; toto ustanovení se nevztahuje na
krátkodobé podnájmyj

Nájemce je oprávněn provádět na Předmětu nájmu další stavby jako
součást Zábavního centra, výlučně však v rozsahu Studie výstavby tvořící
Přílohu č.6 této Smlouvy;

po celou Dobu nájmu výlučně na vlastní náklady udržovat celý Předmět
nájmu & provádět jeho veškeré opravy a odstraňovat veškeré vady
Předmětu nájmu, to vše tak, aby byl Předmět nájmu po celou Dobu nájmu
v řádném a provozuschopném stavu a Zábavní centrum bylo řádně
provozováno a sloužilo jako veřejně přístupné místo pro sport, zábavu a
relaxaci, včetně provozu restauračního zařízení;

učinit vše k tomu, aby bylo vZábavním centru řádně provozováno
restaurační zařízení, k čemuž se zavazuje Pronajímáte! Nájemci
poskytnout potřebnou součinnost;

9. POVINNOSTI PRONAJÍMA TELE

49.1 Pronajímáte!je povinen:

zajistit po celou Dobu nájmu dle této Smlouvy nerušený výkon práv
Nájemce k užívání Předmětu nájmu,

učinit potřebná právní opatření k ochraně Nájemce, uplatňuje—li třetí osoba
k Předmětu nájmu práva, jež jsou neslučitelná s právy Nájemce. Jestliže
tak Pronajímatel v přiměřené lhůtě neučiní nebo nejsou-Ii jeho opatření
úspěšná, může Nájemce od Smlouvy odstoupit;

uhradit Nájemci všechny prokázané škody, náklady, ztráty a jiné újmy
vpřípadě, že Pronajímáte! není oprávněným uživatelem pozemků a tuto
skutečnost mohl Pronajímáte! vědět v době uzavření této Smlouvy. V
případě, že Pronajímáte! pozbude své právo k Předmětu nájmu, tj. právo
nakládat se svěřeným majetkem, platí, že tato Smlouva trvá inadále.
uzavřít s Nájemcem bezodkladně (nejpozději však do deseti (10)
pracovních dnů poté, co jej o to Nájemce požádá) novou nájemní smlouvu
ve shodném nebo vzásadě shodném znění, pokud to bude vyžadovat
Nájemce z důvodů změny oko/ností (např. pokud tato Smlouva bude
shledána z jakéhokoli důvodu neplatnou);

IO



(e) poskytovat Nájemci veškerou součinnost za účelem realizace této
Smlouvy.

9.2 Pronajímáte! se zavazuje, že po podpisu této Smlouvy do dne skončení Doby nájmupodle této Smlouvy nebude s Předmětem nájmu jakkoli právně či fakticky disponovat,uzavírat jakékoli smlouvy, jimiž by Předmět nájmu nebo jeho část jakkoli zatěžoval,zřizoval práva ve prospěch třetích osob, uzavíral nájemní smlouvy či smlouvy oužívání ve prospěch třetích osob nebo smlouvy o zřízení věcných břemen nebo strpělfaktické užívání Předmětu nájmu třetími osobami s výjimkou případů, kdy tak schválípísemně Nájemce.

9.3 Pronajímatel zejména:   
   

  

  

  

   

  
   

  

    

  

   

  

  

   

 

  

    

(a) po dni podpisu této Smlouvy neučiní (i) jakékoliv jednání, které by mohlo
vést k zadlužení, zatížení, pronájmu, umožnění užívání třetí osobě,
vkladu, převodu Předmětu nájmu či jakékoli jeho části; (ii) jakékoliv
hospodářské a/nebo organizační opatření ve vztahu k Předmětu nájmu,
které by podle oprávněného názoru Nájemce mohlo snížit hodnotu
Předmětu nájmu; a/nebo (iii) jakékoliv jednání, které by mohlo vést ke
zmaření účelu této Smlouv , a to vše pokud tato Smlouva nestanovní
výslovně jinak nebo pokud Nájemce s takovým jednáním vysloví
předchozí písemný souhlas;

(b) zajistí, aby se stav (jak právní tak i faktický) Předmětu nájmu nezměnil
s výjimkoujednání Nájemce předvídaných v této Smlouvě;

(c) v den uzavření této Smlouvy předá Nájemci veškerou dokumentací, kterou
má ve vztahu k Předmětu nájmu k dispozici; a

(d) zajisti, aby veškeré jeho povinnosti k Předmětu nájmu) byly plněny řádně
a včas tak, aby práva Nájemce na základě této Smlouvy nebyla ohrožena.

Splnění těchto povinností je Pronajímáte! povinen Nájemci kdykoliv na požádáníneprodleně prokázat.

9.4 Pronajímáte!je povinen řádně a neprodleně informovat Nájemce o:

(a) o rozhodnutích státních orgánů ve vztahu k Předmětu nájmu, o jakémkoli
soudním, arbitrážním či správním řízení, jehož předmětem je nebo může
být Předmět nájmu, o hrozících škodách a sporech a/nebo řízeních
týkajících se Pozemků; a

(b) možně budoucí realizaci pozemkových úprav včetně průběhu takovýchto
úprav a poskytnout Nájemci kopie veškerých důvodně vyžadovaných listin
a dokumentů (zejména kopie stavební, technické a vlastnické
dokumentace, rozhodnuti správních úřadů týkajících se pozemků a
podobně), a to způsobem a ve lhůtách určených Nájemcem, vždy pak ke
konci každého kalendářního čtvrtletí, pokud dojde ke změnám
nezohledněným v dokumentaci, která již byla Nájemci poskytnuta.

Pronajímáte! zajistí, aby po celou dobu tn/ání této Smlouvy výkon a plnění této'm/Ouvy neměl za následek porušení jakékoli smlouvy, které je Pronajímáte!Učaffníkem nebo porušení právního předpisu vztahujícího se na tuto Smlouvu nebona Cinnosti Pronajímáte/e, které by měly nepříznivý dopad na činnost Pronajímatele.ŽD'OPaÍímatel bude chránit svůj titul k Předmětu nájmu proti jakýmkoliv nárokům,etlch osob. Pokud bude uplatněna exekuce na některé z pozemků nebo nastaneá Obdobná skutečnost, je Pronajímatel povinen o tom vyrozumět bezodkladně

   

  

  



9.6

 

 

   
  

   

   

   

   

   
  

    

 

  

  

   

9.7

9.8

9.9

10.

10.1

Nájemce a učinit vše pro to, aby byla exekuce nebo jiná obdobná skutečnostodvrácená.

Pronajímatel se v souladu s obecně závaznými právními předpisy zdrží veškeréhojednání, které by mohlo mít nepříznivý vliv na realizaci transakce předvídané toutoSmlouvou, zejména neučiní jakékoli právní nebo faktické jednání, kterým by došlok porušení povinností vyplývajících z této Smlouvy a učiní veškerá jednání, která majínebo mohou přispět k dosažení účelu této Smlouvy. Vpřípadě, kdy bude nezbytná

Pronajímáte! zajistí, aby jakýkoli budoucí vlastník Předmětu nájmu byl vázán toutoSmlouvou ve stejném rozsahujako je jí vázán Pronajímatel.

Pronajímatel se zavazuje poskytnout Nájemci veškerou nezbytnou součinnost prorealizaci projektu Zábavního centra a též pro další spolupráci při provozu Zábavníhocentra a případnou realizaci dle Studie výstavby

UKONČENÍNÁJMU

Kterákoliv Strana je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět s tříměsíční výpovědnílhůtou, jejíž běh počíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci,v němž byla výpověď doručena druhé Straně, a to pouze v následujících případech:

(a) Druhá strana podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu a takovéporušení neodstraní ani po doručení dvou (2) písemných výzev prvnístrany, přičemž výzva bude obsahovat vymezení podstatného porušenídostatečně určitým způsobem a bude poskytovat lhůtu pro nápravunejméně v délce patnácti (15) dnů;

(b) Nabytí právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku kterékoliv Strany podlezákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnízákon) v platném znění.

Nájemce je oprávněn od této Smlouvy jednostranně odstoupit, pokud:

(a) dojde ke změně územního plánu, územního rozhodnutí nebo stavebníhopovolení vztahujícího se k Zábavnímu centru tak, že taková změnaznemožní nebo podstatným způsobem omezí provozování Zábavníhocentra;

(b) Nájemce se rozhodne nerealizovat Zábavní centrum či jej nadále nebudechtít provozovat;

(C) proti Pronajímáte/i bude podán návrh na výkon rozhodnutí nebo takovýtonávrh bude hrozit;

Pronajímáte! se ocitne v prodlení s poskytnutím řádné součinnostia/emCI, pokud je taková součinnost založená touto Smlouvou, nebo se
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prokáže, že kterékoliv prohlášení Pronajímatele uvedené v článku 6.1 této
Smlouvy je nepravdivé nebo neúplná a takové prodlení sposkytnutím
součinnosti nebo zajištěním pravdivosti nebo úplnosti prohlášení nebude
odstraněno ani do třiceti (30) dnů poté, co bude Pronajímáte/i Nájemcem
doručena písemná výzva k odstranění.

11. WPOŘÁDÁNÍ PŘI UKONČENÍNÁJMU

11.1 Vzhledem k účelu nájmu Předmětu nájmu a realizaci Zábavního centra si Stranysjednaly, že Pronajímatel nemá právo požadovat, aby mu Nájemce v souvislosti sukončením Doby nájmu předal Předmět nájmu ve stavu, v němž se Předmět nájmu
nacházel v době podpisu této Smlouvy, resp. při předání Předmětu nájmu, není—liv této Smlouvě uvedenojinak. 

  

      

  

    

 

    

 

  

  

   

 

   

   

     

   

11.2 Strany prohlašují, že Zábavní centrum a veškeré jeho příslušenství a součásti, jakož iveškeré stavby postavené na Pozemcích jsou vlastnictvím Pronajímatele, pokud tatoSmlouva nebo právní předpisy nestanoví jinak, případně se Strany nedohodnouvýslovně jinak. Strany této Smlouvy výslovně sjednávají, že movité věci ve vlastnictvíNájemce, nacházející se na Pozemcích nebo vZábavním centru, zůstávají i přiskončení Doby nájmu nebo po zániku této Smlouvy ve vlastnictví Nájemce a tento jepovinen je na vlastní náklady ze Zábavního centra nebo z Pozemkú odstranit,nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

11.3 Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že Smlouva zanikne:
(a) řádným uplynutím Doby nájmu nebo

(b) v důsledku odstoupení Nájemce z důvodu, že se Nájemce podle článku
70. 2(b) této Smlouvy, na základě oznámení Pronajímáte/i, rozhodne
neprovozovat Zábavní centrum a současně nezajistí provozování
Zábavniho centra novým provozovatelem, nebo

(c) výpovědí Pronajímatele dle čl. 10.1 (a) pro porušení povinností
Nájemcem nebo z důvodu zjištění úpadku Nájemce dle čl. 10.1.(b)

Nájemce nemá právo požadovat po Pronajímáte/i úhradu jakýchkoli InvesticNájemce do Zábavního centra provedených po Dobu nájmu nebo zhodnoceníPředmětu nájmu a tohoto nároku se pro vyloučeni pochybností výslovně vzdává(dle dohody Stran tak Strany vylučují aplikaci ust.§ 2220 odst.1 zák.č. 89/2012Sb.). Vpřípadě, že by Nájemce měl z jakéhokoli právního důvodu nárok naúhradu takovýchto Investic Nájemce (nebo zhodnocení Předmětu nájmu),dohodly se Strany výslovně, že pro tento případ je Nájemce povinenkpísemné výzvě Pronajímatele na vlastní náklady provést takové opatření, abymohl Pronajímáte/i vrátit Předmět nájmu ve stavu, vjakém jej převzal a všechnyjím provedené změny Předmětu nájmu je tedy povinen odstranit.

(Cl) v důsledku odstoupení Nájemce, které je učiněno v souladu s touto Smlouvou
(vyjma odstoupení dle čl. 10. 2. (b)) v důsledku prodlení Pronajímatele, nebov důsledku výpovědi Nájemce výlučně dle této Smlouvy;

(e) prohlášením této smlouvy za neplatnou Pronajímáte/em,

SŽ Strany dohodly, že Pronajímáte!je povinen Nájemci uhradit Investice Nájemce,P" emz výše Investice Nájemce bude určena dvěma (2) nezávislými zna/ci,„jedním, kterého pověří Pronajímatel a druhým, kterého pověří Nájemce (dále jen*_zna'le), a to jako aritmetický průměr cen určených Znaleckými posudky, kteréanow hodnotu Investice Nájemce.

 



Náklady na zhotovení posudku Zná/ců hradí Pronajímáte! a Nájemce, každý tomuZnalci, kterého pověřil. Každá ze Stran je povinna jmenovat svého Znalcebezodkladné, nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů ode dne ukončení tétoSmlouvy. Pokud kterákoli ze Stran nejmenuje svého Znalce v této lhůtě, bude sevycházet pouze ze znaleckého posudku Znalce druhé Strany. Totéž platí rovněž vpřípadě, že kterýkoli znalecký posudek nebude vyhotoven a doručen druhéStraně nejpozději do 120 (stodvacet) dnů ode dne ukončení této Smlouvy.

11.4 Ustanovení tohoto článku jsou plně oddělitelná od ostatních ustanovení tétoSmlouvy a přetrvají vpřípadě jejího ukončení zjakéhokoli důvodu nebo vpřípaděneplatnosti kteréhokoli ustanovení této Smlouvy.

 11.5 Strany výslovně vylučují aplikaci všech dotčených ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.v těch částech týkajících se možnosti Stran ukončit tuto Smlouvu výpovědí neboodstoupením ze v zákonem předpokládaných důvodů.

    

  
  
   

 

  
  

     

    

12. ÚROK z PRODLENÍ

Pokud Nájemce bude v prodlení s úhradou nájemného podle této Smlouvy, zavazujese uhradit Pronajímáte/i úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky nájemného zakaždý den prodlení s úhradou nájemného.

13. ČÁSTEČNÁ NEPLATNOST

Pokud jakýkoli závazek podle této Smlouvy je nebo se stane neplatným činevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazkůpodle této Smlouvy a Strany se zavazují nahradit takovýto neplatný nebonevymahatelný závazek novým, platným a vymahatelným závazkem, jehož předmětbude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouvaneobsahovala nějaké ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak provymezení práv a povinností odůvodněné Strany učiní vše pro to, aby takoveustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

=* "0 či provedeno, doručeno osobne, doporučenou poštou na níže uvedenou'FSU Strany nebo na takovou jinou adresu Strany, kterou tato Strana oznámí druhé, která oznámení, žádost čijiné sdělení činí či provádí:

7 "'
Městská část Praha — Kunratice

KLibuši 7, 148 00 Praha 4 -

Kunratice



K rukám:
starosty / starostky

email
info©praha-kunratice. cz

Nájemce:

Adresa:
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 Kunratice

K rukám:
Jakuba Olberta

email \

 14.1 Jakékoliv oznámení podle této Smlouvy bude považováno za doručené:  

  

   

 

   

   

  

  

  

  
     

  

 

(a) dnem fyzického předání oznámení, je—li oznámeni zasíláno
prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo

(b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno
doporučenou poštou; nebo

(o) dnem doručení s následným potvrzením nepřerušeného doručení v
případech, kdy oznámení bylo doručováno faxem nebo doručení
elektronickou poštou (email) s potvrzením převzetí — doručení.

Pokud kterákoliv Strana odmítne převzetí oznámení nebo jinak nepřevezmeoznámení, považuje se takové oznámení za doručené třetím (3.) dnem ode dneuložení takového oznámení u držitele poštovní licence.

Strany se zavazují oznamovat si bez zbytečného odkladu jakékoliv změny ve výšeuvedených doručovacích adresách, a to na základě písemného oznámení. Oznámenízměny doručovací adresy není změnou této Smlouvy a nemusí být sjednáno formoudodatku k této Smlouvě.

SOUČINNOST

Strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhéStrany a že uskuteční veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná prorealizaci transakcí upravených touto Smlouvou zejména v souvislosti s provozovánímZábavního centra,Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková jednání, kteréPňspějí či mají přispět k dosažení účelu této Smlouvy.

  f \ ĚNYA DOPLNKY

15



17. POSTOUPENÍ

Pronajímatel ani Nájemce nejsou oprávněni postoupit jakýkoli závazek nebo převéstjakákoli práva 2 této Smlouvy na třetí osobu.

18. ŘEŠENÍSPORÚ

  

   
  

   

  

   

   

 

   

  

Veškeré majetkové spory vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešenypředevším smírnou cestou. Pokud se nepodaří takovéto spory vyřešit do třiceti (30)
, ozhodnuty s konecnou platností v rozhodčím

19. WHOTOVENÍ

Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá Strana obdržíjedno vyhotovení Smlouvy.

20. ZVEŘEJNOVAcí DOLOŽKA

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena vpřehledunazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedenémměstskou částí, který obsahuje údaje o SMLUVNÍCH Stranách, předmětu Smlouvy,číselné označení Smlouvy a datum jejího podpisu. Strany výslovně souhlasí, že tatoSmlouva může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webovýchstránkách Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www. praha-kunratice. cz), ato včetně všech případných příloh a dodatků. Strany prohlašují, že skutečnostiuvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5504 a 2985Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bezstanoveníjakýchkoli dalších podmínek.



21. ÚČINNOST

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Stranami.

22. ROZHODNĚ PRÁvo 
   

  

  

 

  

  

      

   

     

  
  

  

 

Tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky,zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

23. Zavedení EURO

závazně stanoveného Radou Evropské Unie (ECOFIN) či jiným takto oprávněnýmúřadem.

24. SEZNAM PŘÍLOH:

Nedílnou součástí této Smlouvyjsou následující Přílohy:
Příloha č. 1 Výpis z katastru nemovitostí
Příloha č. 2 Plán Pozemků - kopie snímku z katastrální mapy
Příloha č. 3 Záměr k uzavření Smlouvy,
Příloha č. 4 Záměr k uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě
Příloha č.5 Výpis z obchodního rejstříku Nájemce
Příloha č.6 Studie výstavby

*Příloha č. 7 Plán Zábavního centra včetně popisu lnvestic Nájemce provedenýchNájemcem ke dni 31. 12. 2013

ČEHOŽ Strany tuto Smlouvu podepsaly následovně:

— Kunratice:

lng. Arch. Ivana Kabelová
starostka MČ Praha - Kunratice
24. 1 1 . 2014  

(s.r.o. (dříve Leisure and comfort beach a.s.)



Datum: 24. 1 1. 2014

m. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejiho podpisu oběma Stranami.

2. Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku a zde nedefinované mají význam uvedenýve Smlouvě.

3. Tento Dodatek se řídí českým právním řádem. Na tento Dodatek se uplatní rozhodčídoložka obsažená v článku 18 Smlouvy.

4. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží pojednom vyhotovení Dodatku.
  

   

 

    

       

 

  

   

 

   

    

 
5. Strany tohoto Dodatku prohlašuji, že se seznámily s jeho obsahem, že vyjadřujejejich pravou a svobodnou vůli, a že tento Dodatek nebyl podepsán vtísni aniza nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zdola své vlastnoručnípodpisy.

6. Přílohou tohoto Dodatku jsou přílohy č. 1 — 7 Smlouvy, tj.

Příloha č. 1 Výpis z katastru nemovitostí;
Příloha č. 2 Plán Pozemků — kopie snímku 2 katastrální mapy
Příloha č. 3 Záměr k uzavření Smlouvy
Příloha č. 4. Záměr k uzavření Dodatku č.3 ke Smlouvě
Příloha č. 5 Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 6 Studie výstavby

Příloha č. 7 Plán Zábavního centra včetně popisu lnvestic Nájemce provedených
Nájemcem ke dni 31.12.2013

Praze dne 24.11.2014
V Praze dne 24.11.2014

„Městská část Prahá'ě'kúňr'á't'ičě ho .r.o.Arch./Ivana Kabelová, starostka
[%ubggeě , natel

ceNáje
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P/Ww 2«VÝPIS z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 24.11.2014 08:35:02

. hotoveno bezúplatné dálkovým přístupem pro účel: Správa majetku, č.j. : 241 114 pro Městská část Praha - Kunratice
es: CZ0100 Hlavni město Praha

Obec: 554782 Praha
mí: 728314 Kunratice

List vlastnictví: 1812

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

Eškfřjšhý oprávněný
Identifikátor , iPodil:«Egké právo

*:vní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 00064581‘IOO Praha 1

á správa nemovitostí ve vlastnictví obce

J>tská část Praha — Kunratice, K Libuši 7/10, 00231134_001
.ratice, 14800 Praha

éészzxfimf VÝPIS

Výměra[m2] Druh pozemku , Způsob využití Způsob ochrany
289 ostatní plocha

jiná plocha

635 ostatní plocha sportoviště a

rekreační plocha

8803 ostatní plocha
sportoviště a

rekreační plocha

- Bez zápisu

Povinnost k

.; obnovou operátu

Parcela: 1538/1
Z-121155/2011-101

Parcela: 1538/2
Z-121155/2011-101

;zákona zákon č. 172/1991.

_
POLVZ:484/2000 z—3600484/2000—101lít Praha - Kunratice, K Libuši 7/10, Kunratice, RČ/IČO: 00231134—001

:3" Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 00064581

"řena zákon č. 172/1991.

'
POLVZ:488/2000 2—3600488/2000—101'*P=aha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 RČ/IČO: 00064581

Wraha _ Kunratice, K Libuši 7/10, Kunratice,
00231134—001

11229 21.08.2014. Právní účinky zápisu ke dni 16.09.2014. Zápis

11íýzemnímřobvoáu, &e kčerém vykonává štátňí správu kštastřu nenovííóstířčk if“* Urad pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
strana l



     

   

   

    

    

  

 

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 24.11.2014 08:35:02

res: CZ0100 Hlavni mésto Praha Obec: 554782 Praha

mí: 728314 Kunratice List vlastnictví: 1812

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě

V—59414/2014-101

:I-llavni mésto Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 RČ/IČO: 00064581

Praha 1

táĚ;Ěon1ĚĚvaných půdnšýeko1ogických jednotě; ?BPEJ) k parcelannlíšež zápišn

sti jsou V územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:

lní úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

1; vyhotoveno: 24.11.2014 08:51:40

„ad zeměměřický a katastrální — SCD

Jsougvlůzěmnim obvoču, ve Řterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

;ální úřad pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.

strana 2
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Městská část Praha - Kunratice

o z n a mu j e

ve smyslu par. 36 odst. (l) zákona č. 131/2000 o hl.m. Praze

ZÁMĚR

pronajmout na dobu 10 let s možností prodloužení o dalších 5 let pozemkové parcely parc. č.

1539 o výměře 8 586 m2, 1538/2 o výměře 625 m2 a 1538/1 o výměře 290m2 za účelem

provozování koupaliště a služeb s provozem koupaliště souvisejících, a to za roční nájemné

ve výši nejméně 160 000,- Kč + navýšení 0 roční míru inflace. Rozhodující pro výběr

nájemce bude charakter záměru nájemce a typ a kvalita jím nabízených služeb, které budou

uvedeny ve studii zpracované zájemcem o pronájem, která bude předložena spolu s nabídkou

na tento zveřejněný záměr.

Zároveň MČ Praha—Kunratice upozorňuje občany, že ve lhůtě 15ti dnů od zveřejnění záměru

mohou k danému záměru podat své nabídky a svá vyjádření, a to písemně na Úřad MČ Praha-

Kunratice, K Libuši 7.

Ing. arch. Ivana Kabelová /

,
starostka

1 ;. , . , . . » „,

sam [(Šx— Láízpilcýflzďmáčáui
Praha-Kunrative

.? Zastupitelstva MC‘ 1>

 

   

  

Vlvž'řížlřha-Kunratice
mhd-Kunratice čl. 2.6.2. 7c (Inc 20. prosince

í'ípmlč lnhnln právního úkonu Splněný podmí y

‘ z“ '18“ 49111111113 c. 131/2000 " " ' * “ “ '

.. ' Kunrauoc _
MČ Praha — Kunratice

   



„

ÚMČ Praha - KunraticeV'

Doručeno: 03.10.2014

MC P—KU 02423/2014

   

listy l přílohy:!

druh:

- Hlííílílí "fill"!!!IIIHIWHIIHWIII
.

mc35es53725b98/
_

oznamuje
)% / MW) a _ 4

ve smyslu § 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů

ZÁMĚR

na schválení dodatku — přijetí úplného znění nájemní smlouvy týkající se nájmu pozemkových
parcel.č.1539, č.1538/2 a č.1538/1, se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, zejména
stavbami a venkovními úpravami ve vlastnictví hlavního města Praha a svěřené do správy
Městské části Praha — Kunratice, jejichž nájemcem je na základě nájemní smlouvy ze dne
16.11. 2009 společnost Pohoda Team s.r.o. (dříve Leisure and comfort beach a.s.), IČO: 289
77 297, sídlem Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 Praha 4, kdy účelem nájmu je provozování
předmětu nájmu jako areál koupaliště Šeberák - zařízení pro sport a rekreaci s objektem
restauračního zařízení ( dále jen Zábavní centrum). Změna smluvních podmínek spočívá
zejména

 
(i) v úpravě vymezení práv a povinnosti smluvních stran spojených s provozem

Zábavního centra, jeho údržbou, opravami a vlastnictvim a

(ii) v úpravě vypořádání vzájemných práv a povinností nájemce i pronajímatele při
skončení nájmu k investicím vynaloženým nájemcem do Zábavního centra

a to jak v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tak v
souvislosti se složitou právní a faktickou situací týkající se přilehlého rybníku Šeberák.

Změna smluvních podmínek dále spočívá v prodloužení doby nájmu z původních 10 let
s možností prodloužení o dalších 5 let na celkem 25 lets možností prodloužení o dalších
5 let.

Současně MČ Praha-Kunratice upozorňuje občany, že ve lhůtě 15ti dnů od zveřejnění záměru,mohou k danému záměru podat své nabídky a svá vyjádření, a to písemně na Úřad MČ Praha—Kunratice, K Libuši 7.

!

Ing. arch. Ivana Kabelová, starostka

Městské části Praha-Kunratice

zveřejnění; i; lí'. já?/Á!

sel'mutí: U 45" DID/4L
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tí Zpět na vyhledávání

" hoda Team s.r.o.

. 0: 28977297
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. mzápisu 19. 10. 2009

' od 12.10.2012

' Pohoda Team s.r.o.

od 11. 12. 2009 do12. 10.2012

Pohoda Team a.s.

od 19. 10. 2009 do11. 12.2009

Leisure and comfort beach a.s.

od12.10.2012

Praha 4 - Kunratice, Dobronická 1256/, PSČ 148 00

od 19. 10. 2009 do12. 10.2012

Praha s, Velvarská 1628/41, PSČ 160 oo

od 19. 10.2009

28977297

od12. 10.2012

Společnost s ručením omezeným

od 19. 10. 2009 do 12. 10. 2012

Akciová společnost

200608 C, Městský soud v Praze

od 21.12.2009

— výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

zákona

od 21.12.2009

— hostinská činnost

od 19. 10. 2009

— Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

od12. 10.2012

Základní kapitál 200 000 Kč, splaceno 100 %.

od 25.1.2012 do 12. 10. 2012

Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.

od19. 10.2009 do 25.1.2012

Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.

od 19. 10. 2009 do12. 10.2012

'. ;; odní firma
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Příloha č. 6 a č. 7

Vzhledem k objemu příloh č. 6 a č. 7 , není možné je zveřejnit.

V případě zájmu, jsou na ÚMČ Praha-Kunratice tyto přílohy k dispozici a na požádání má

každý možnost si je prohlédnout.

 


