NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění
Smluvní strany
Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace
se sídlem:
Teplická 899 418 28 Bílina
jednající:
ředitelka Ing. Olga Roučková
IČ:
708 85 222
DIČ:
CZ70885222
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. – pobočka Bílina
číslo účtu:
19-106 365 9309/0800
variabilní symbol:
62742078 (nájemné)
telefon:
417 821 666, 602 168 332
e-mail:
olga.rouckova@mtsbilina.cz
dále jen „pronajímatel“
na straně jedné
a
jednající:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:
dále jen „nájemce“
na straně druhé

nájemní smlouvu:
Čl. I
PŘEDMĚT NÁJEMNÍ SMLOUVY A PŘEDMĚT NÁJMU
1. Touto nájemní smlouvou pronajímatel přenechává k užívání za úplatu (za níže uvedené
nájemné) nájemci předmět nájmu a to
a) pozemky parc.č. 2844/2 parc. č. 1961/3 a parc.č. 1961/2 nacházející v k.ú. Bílina,
obec Bílina (dále jen „pozemky“),
b) budovu bez č.p./č.e. nacházející se na pozemku parc. č. 1961/2 katastrální území
Bílina, obec Bílina a
c) veškeré movité věci, zejména minigolfové dráhy včetně jejích součástí a
příslušenství, nacházející se na nebo v nemovitostech uvedených v bodě a) a b)
tohoto odstavce.
2. Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu nájmu.
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3. Výpisy z katastru nemovitostí, snímky katastrální mapy a půdorys budovy, na nichž jsou
nemovitosti tvořící předmět podnájmu zakresleny, tvoří přílohu č. 1 této nájemní smlouvy.
Čl. II
ÚČEL NÁJMU A PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
1. Předmět nájmu dle čl. I odst. 1. této nájemní smlouvy se přenechává do užívání nájemci k
účelu:
„provozování minigolfového hřiště a rychlého občerstvení - stravování“
2. Nájemce se výslovně zavazuje užívat předmět nájmu specifikovaný v čl. I odst. 1. této
nájemní smlouvy jen ke smluvenému účelu, který je specifikován v odst 1. tohoto článku.
Při porušení této povinnosti může být dána pronajímatelem nájemci výpověď z nájmu.
3. Předmět podnikání nájemce, který bude provozován v rámci předmětu nájmu dle čl. I
odst. 1. této nájemní smlouvy, je:

Čl. III
DOBA NÁJMU
Nájemní smlouva je sjednaná na dobu od 01.12. 2018 na dobu neurčitou.
Čl. IV
NÁJEMNÉ
1. Pronajímatel a nájemce se dohodli na následující výši nájemného v celkové výši 30.000,Kč za rok (slovy: třicet tisíc korun českých). Uvedená cena je bez DPH. Spotřeba
elektrické energie, vodné a stočné nejsou součástí sjednaného nájemného.
2. Od 1. dubna každého následujícího kalendářního roku po dni účinnosti této nájemní
smlouvy bude výše nájemného upravována (valorizována) podle míry inflace vyjádřené
průměrným ročním indexem spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok v České
republice podle sdělení Českého statistického úřadu.
Za základ pro zjištění nové výše nájemného se považuje částka představující poslední
nájemné předcházející úpravě nájemného (valorizaci).
3. Takto upravené (valorizované) roční nájemné bude platné a nájemce se zavazuje jej platit
od 1. dubna kalendářního roku do 31. března kalendářního roku následujícího a současně
se stává ročním nájemným, které bude upraveno (valorizováno) obdobným způsobem pro
další nájemní období.
4. Od 1. dubna každého následujícího kalendářního roku po dni účinnosti této nájemní
smlouvy výši ročního nájemného na příslušné nájemní období nájemci písemně oznamuje
nájemce.

1.

Čl. V
SLUŽBY, JEJICHŽ POSKYTOVÁNÍ JE SPOJENO S NÁJMEM
Nájemce se zavazuje, že uzavře smlouvy na dodávky veškerých energií a služeb
poskytovaných v souvislosti s nájmem, zejména el. energie a odvoz komunálního odpadu
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2.

na vlastní jméno a veškeré tyto platby za energie a služby se zavazuje dodavatelům hradit
řádně a včas. Vodné,stočné bude vyfakturováno dle skutečné spotřeby.
V případě prodlení s povinností uzavřít smlouvy na dodávky veškerých energií a služeb
dle odst.1 tohoto článku do 45 dnů od převzetí předmětu nájmu se nájemce zavazuje, že
zaplatí pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splněním
této povinnosti. Smluvní strany považují výši smluvní pokuty za přiměřenou.
Čl. VI
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nájemné je splatné čtvrtletně vždy k 15. dni příslušného kalendářního měsíce
variabilní symbol:
Dnem splnění povinnosti úhrady nájemného je vždy den připsání stanovené částky na
účet pronajímatele.
Čl. VII
SKONČENÍ NÁJMU
1. Smluvní strany dohodly, že pronajímatel a nájemce je oprávněn vypovědět nájemní
smlouvu před uplynutím sjednané doby z důvodů uvedených v zákoně a v této nájemní
smlouvě.
2. Krom dalších případů uvedených v této nájemní smlouvě, může pronajímatel písemně
vypovědět nájem podle této nájemní smlouvy zejména, jestliže
a) nájemce neužívá předmět nájmu;
b) nájemce užívá předmět nájmu nebo jeho část v rozporu s účelem stanoveným v čl. II
nájemní smlouvy a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené době mu k tomu
písemně pronajímatelem poskytnuté;
c) nájemce je o více než tři splátky uvedené v čl. VI odst. 1 této smlouvy v prodlení s
placením nájemného a toto dlužné nájemné nezaplatí ani ve lhůtě 15 dnů od doručení
písemné výzvy pronajímatelem k zaplacení;
d) nájemce nesplní povinnost ohledně pojištění dle čl. VIII této smlouvy,
e) nájemce nesplní některý ze svých závazků ohledně udržování předmětu nájmu anebo
písemně pronajímateli neoznámil bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má
pronajímatel
f)

nájemce změnil v provozovně umístěné v předmětu nájmu předmět podnikání
uvedený v čl. II odst. 4. této nájemní smlouvy bez předchozího souhlasu
pronajímatele; to neplatí v případě, že pronajímatel předmět podnikání rozšíří oproti
předmětu podnikání uvedenému v čl. II této smlouvy, a tato změna neovlivňuje
podstatným způsobem využití předmětu nájmu pro účel nájmu popsaný v této
smlouvě;

g) nájemce ztratí způsobilost k provozování činnosti uvedené v čl. II této smlouvy
anebo vstoupí do likvidace;
h) na majetek nájemce bude prohlášen konkurs nebo insolvenční návrh týkající se
nájemce bude soudem pravomocně zamítnut pro nedostatek majetku nebo v případě,
že nájemce vstoupí do likvidace. Pokud bude v době po prohlášení konkursu,
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nejpozději však do skončení výpovědní lhůty prohlášený konkurs soudem zrušen
podle § 308 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb.,
insolvenčního zákona, účinky výpovědi zanikají.
3. Krom dalších případů uvedených v této smlouvě, může pronajímatel písemně vypovědět
nájem podle této smlouvy zejména, jestliže:
a) ztratí způsobilost k provozování činností uvedených v čl. II této smlouvy;
b) předmět nájmu se stane bez zavinění pronajímatele nezpůsobilý ke smluvenému
užívání;
c) nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z této nájemní smlouvy a
nesjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené době mu k tomu písemně
pronajímatelem poskytnuté. Tato dodatečně přiměřená doba nesmí být kratší jak 15
kalendářních dní. Za hrubé porušení povinností nájemce vyplývajících z této nájemní
smlouvy se považuje zejména porušení čl. XI odst. 2. této smlouvy.
4. Výpovědní lhůta je dohodnuta 2 měsíce, a počítá se od prvního dne měsíce následujícího
po doručení výpovědi.
5. Nájem zaniká zánikem nájemce jako právnické osoby bez právního nástupce.
Čl. VIII
POJIŠTĚNÍ
1. Nájemce se zavazuje do jednoho měsíce ode dne uzavření této smlouvy uzavřít pojistnou
smlouvu, podle které bude pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jiné
osobě jeho provozní činností (podnikáním) a pro případ škody na životě nebo zdraví
jiných, to vše s pojistným plněním v minimální výši 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion
korun českých), nemá-li již obdobnou pojistnou smlouvu uzavřenu se stejným nebo
vyšším pojistným plněním.
2. Pojištění uvedené v odst. 1. tohoto článku je nájemce povinen udržovat po celou dobu
nájmu podle této smlouvy.
3. Nájemce doručí pronajímateli kopii smlouvy o uzavřeném pojištění do deseti dnů ode dne
uzavření pojištění či po uzavření této smlouvu, má-li pojistnou smlouvu uzavřenu se
stejným nebo vyšším pojistným plněním.
4. Nájemce je povinen, na základě výzvy pronajímatele, nejpozději do 30 dnů po obdržení
výzvy, předložit doklad o trvání pojištění podle této nájemní smlouvy kdykoliv v době
trvání nájemního vztahu.
5. Nájemce neodpovídá za škody způsobené cizím zaviněním nebo škody způsobené Viz
major (vyšší mocí).
Čl. IX
OPRAVY, ÚDRŽBA A ZMĚNY PŘEDMĚTU NÁJMU
1. Drobné opravy předmětu nájmu související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou
údržbou hradí do částky 5.000,-Kč nájemce.
2. Nájemce je povinen písemně oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby
oprav, které má provést pronajímatel a jejichž provedení je tedy nezbytné pro udržování
způsobilosti předmětu nájmu ke smluvenému účelu užívání. Při porušení této povinnosti
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odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely
pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady věci, jež nebyly včas
pronajímateli oznámeny.
3. Jestliže nájemce vynaložil na předmět nájmu náklady při opravě, ke které je v souladu
s tímto článkem povinen pronajímatel, má nárok na náhradu těchto nákladů, jestliže
oprava byla provedena s předchozím souhlasem pronajímatele, nebo jestliže pronajímatel
bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla nájemcem písemně oznámena
její potřeba, vyjma oprav a úprav uvedených v čl. XIV. této smlouvy.
4. Nájemce se zavazuje odstranit závady a poškození, které na předmětu nájmu či jeho
příslušenství způsobil. Nestane-li se tak, má pronajímatel právo po předchozím
upozornění nájemce na závady a poškození tyto odstranit a požadovat od nájemce
náhradu, kterou se nájemce zavazuje uhradit do 15 dnů od doručení výzvy k její úhradě.
5. Nájemce se zavazuje, že nebude provádět stavební úpravy předmětu nájmu ani jinou
podstatnou změnu předmětu nájmu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, a
to ani na svůj náklad.
6. Pronajímatel je oprávněn provádět stavební úpravy předmětu nájmu a jiné podstatné
změny předmětu nájmu po projednání s nájemcem. Provádí-li pronajímatel takové úpravy
na příkaz příslušného orgánu státní správy, je nájemce povinen jejich provedení umožnit,
jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla.
Čl. X
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU NÁJMU
1. Smluvní strany se dohodly, že předmět podnájmu bude nájemci pronajímatelem předán
nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy, o čemž bude vyhotoven protokol o
předání a převzetí předmětu nájmu.
2. Protokol o předání a převzetí ve smyslu odst. 1. tohoto článku tvoří přílohu č. 5 této
nájemní smlouvy a obsahuje zejména tyto údaje:
a) identifikace předmětu nájmu, jméno nájemce, telefonické a e-mailové spojení na
nájemce,
b) popis stavu předmětu nájmu,
c) stavy měřidel energií,
d) další potřebné údaje.
3. V den skončení nájmu odevzdá nájemce předmět nájmu pronajímateli ve stavu nejméně
takovém, v jakém jej převzal po rekonstrukci provedené pronajímatelem zejména dle
ustanovení čl. XIII. odst. 2 této smlouvy, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení a
k odsouhlaseným změnám v/na předmětu podnájmu dle čl. XIV. této smlouvy. O předání
a převzetí se vyhotoví protokol.
4. Protokol o předání a převzetí ve smyslu odst. 3. tohoto článku bude připraven nájemcem
ve formě obdobné protokolu jako při předávání předmětu nájmu nájemci a budou v něm
uvedeny zejména údaje podle odst. 2., písm. a) až c) tohoto článku.
5. Pokud předmět nájmu nájemce v den skončení nájmu odevzdá pronajímateli ve stavu,
který bude v rozporu se stavem podle odst. 3. tohoto článku, je nájemce povinen a
zavazuje se zaplatit pronajímateli nejen výdaje vynaložené na uvedení do tohoto stavu,
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ale i škodu, která vznikla nemožností předmět nájmu pronajímat jiným osobám či užívat
pronajímatelem.
6. V případě, že nedojde k vyklizení předmětu nájmu v uvedené lhůtě, zavazuje se nájemce,
že zaplatí za každý den prodlení s vyklizením smluvní pokutu ve výši 0,3 % ročního
nájemného za každý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo pronajímatele
na náhradu škody či z bezdůvodného obohacení, která pronajímateli vzniknou.
Čl. XI
DALŠÍ ZÁVAZKY NÁJEMCE A PRONAJÍMATELE
1. Nájemce se zavazuje:
a) provádět jakékoliv stavební úpravy předmětu nájmu pouze na základě písemného
souhlasu pronajímatele a platných souhlasů dotčených orgánů v souladu se
stavebním zákonem a ostatními platnými předpisy,
b) nezměnit v provozovně umístěné v předmětu nájmu předmět podnikání uvedený v čl.
II odst. 4. této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele
s výjimkou případného rozšíření předmětu podnikání oproti čl. II odst. 4. této
nájemní smlouvy, pakliže tato změna či činnost vykonávaná na základě této změny
neovlivňuje podstatným způsobem využití předmětu nájmu,
c) neučinit právo nájmu předmětem vkladu do smlouvy o tichém společenství nebo do
smlouvy o sdružení, a to jak fyzických, tak i právnických osob a podnikatelů,
d) dodržovat právní předpisy a pravomocná rozhodnutí vydaná v rámci správního
řízení,
e) dodržovat protipožární, bezpečnostní, hygienická a ekologická opatření v předmětu
nájmu zejména uvedené v příloze č. 2 této smlouvy,
f) nájemce nese odpovědnost za škodu způsobenou jinému svou činností anebo
porušením shora uvedených opatření a předpisů,
g) strpět a umožnit vstup těm, kteří na základě zvláštních předpisů nebo oprávnění
vykonávají preventivní a kontrolní činnost,
h) umožnit vstup do předmětu nájmu pronajímateli a zástupci pronajímatele – město
Bílina po předchozím písemném upozornění za účelem kontroly objektivních
skutečností a způsobu a rozsahu smluveného a obvyklého užívání předmětu nájmu,
i) zajistit na své náklady a svým jménem:
i1) likvidaci, třídění a odvoz odpadu vzniklého jeho činností podle zvláštního
zákona (zákon o odpadech),
i2) úklid předmětu nájmu, a to v termínech obvyklých pro nemovitosti, které jsou
předmětem nájmu,
j) označit předmět nájmu svým jménem nebo v souladu s ustanovením § 17 zákona
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání; označení provozovny umístí nájemce na
místě k tomu určeném v souladu s právním řádem České republiky,
k) nepřenechat předmět nájmu nebo jeho část do užívání jiným osobám,
l) Pronajímatel se zavazuje projednat s bezpečnostní agenturou určenou k ostraze
městského majetku sídlící v této lokalitě pravidelnou kontrolu předmětu nájmu
v rámci jejich pochůzek při službě.
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2. Pronajímatel a nájemce se dále zavazují:
a) Nájemce na své náklady zajistit provádění pravidelných revizí zejména elektro a
hasicích přístrojů, nacházejí-li se v předmětu nájmu či využívá-li je nájemce
v souvislosti s užíváním předmětu nájmu,
b) Pronajímatel se zavazuje nepřijmout žádná právní, technická či jiná opatření, která
by nájemce v užívání předmětu nájmu omezovala, ledaže by mu to ukládal zákon
nebo mu to uložil soud či příslušný orgán státní správy.
Čl. XII
SANKCE
1. Účastníci této nájemní smlouvy se dohodli, že:
a) v případě, že nájemce změní v provozovně předmět podnikání uvedený v čl. II této
nájemní smlouvy bez předchozího souhlasu pronajímatele (a nejde přitom o případ, že
nájemce předmět podnikání rozšíří oproti předmětu podnikání uvedenému v čl. II této
nájemní smlouvy, a tato změna neovlivňuje podstatným způsobem využití předmětu
nájmu pro účel nájmu popsaný v této nájemní smlouvě), zavazuje se nájemce zaplatit
pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den porušení této povinnosti
až do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o změně
užívání předmětu nájmu, na základě kterého může podnájemce užívat předmět
podnájmu k účelu podle podnájemcem změněného předmětu podnikání,
b) v případě porušení povinností stanovených v čl. VIII. této smlouvy se nájemce
zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení
za každé porušení povinnosti této smlouvy uvedené v čl. VIII. této smlouvy,
c) dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou nájemného dle čl. VI. této smlouvy je
nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné
částky.
Zaplacením smluvní pokuty podle výše uvedeného ustanovení není dotčeno právo na
náhradu škody nebo dát výpověď z nájmu.
V případě, že nájemce neuhradí nájemné ve stanovené lhůtě, bude pronajímatel požadovat
úroky z prodlení. Výše úroků z prodlení bude stanovena podle předpisů práva
občanského.
Čl. XIII
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly, že výpověď nebo jiné písemnosti vztahující se k této nájemní
smlouvě, budou zaslány pomocí poštovního doručovatele Česká pošta, a.s., na adresu
sídla druhého účastníka uvedenou v hlavičce této smlouvy.

Čl. XIV
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany dohodly, že nájemce s ohledem na výši nájemného provede vlastním
jménem a na vlastní náklad níže uvedené opravy a úpravy předmětu nájmu, které jsou
prováděny pouze za účelem zprovoznění a následné údržby prostor ve stavu způsobilém
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ke smluvenému užívání (dále jen „opravy a úpravy“) předmětu podnájmu, a to nad
rámec své povinnosti uvedené v čl. IX odst. 1. této nájemní smlouvy.
2. Nájemce se zavazuje obstarat si, pokud bude pro provedení oprav nebo úprav nutné
obstarání povolení, vyjádření nebo stanoviska orgánu státní správy (zejm. stavebního
úřadu) anebo jiné dotčené osoby, taková povolení, vyjádření nebo stanoviska vlastním
jménem.
3. Veškeré opravy a úpravy prováděná nájemcem podle tohoto článku, tj. pokud se nejedná o
opravy, které jsou nutné pro zajištění způsobilosti předmětu nájmu ke smluvenému účelu
užívání dle čl. IX, se nájemce zavazuje provádět výlučně na své náklady s tím, že od
pronajímatele nebude v okamžiku skončení nájmu žádat jakoukoliv kompenzaci.
Čl. XV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato nájemní smlouva je veřejně přístupnou listinou dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
2. Tato nájemní smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž po podepsání obdrží
nájemce jeden stejnopis a pronajímatel dva stejnopisy.
3. Účastníci této nájemní smlouvy výslovně prohlašují, že se s obsahem této nájemní
smlouvy seznámili, a že všechna ujednání v ní obsažená byla učiněna svobodně a vážně,
určitě a srozumitelně.
4. Tuto nájemní smlouvu lze změnit písemnými dodatky a doplňky dohodnutými mezi
provozovatelem a nájemcem.

V Bílině dne 1. prosince 2018
Pronajímatel:
Městské technické služby Bílina, p.o.
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Nájemce:

