Město DobŤichovice, IČo 0024118l
se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
Ičo: 00241181
zastoupené; MgI. Peiíem PrchaleíĎ, tajeíníkem MěÚ Dobiichovice
(ďile jen ..proMjimaleI") Da sŤaně jedDé

Vlasbrik objektu:

X - BASB

s,r.o..

Dlouhá 794/l8. Praha

Ičo, 29D229,7

1

5

Zastoupenáiednatelem Tomiišen Tesnerem
(dále jen ..nájemce") na straně druhé
sjednali ve smyslu ustanovení § 2201 až 233l občanskéhozákoníku nížeuvedeného dne tuto

SMLOUVU O NÁJMU GARÁŽE
I.
1,

Předmětem smlourry je samostatně stojí.ígaíiůpro jeden automobil na pozemku
parc. č. 892, k, ú. Dobřichovice v ulici Březová v Dobřichovicícb_
Pronajímatel přenechá garáž uÝedenou v čl. I, odst l táo smlouly nájemci do níjmu na
dobu uóitou čtJčle! tan. od l. 1.2017 ďo 3l. 12,2020, s možnostíprodloužení na
základě písennédohody obou shan.

IL
1.

Měsíčninájemné činíKč l 000,- (slo1T: jeden tisíc korun českých) a je splatné
vždy piedem k

1

.

dni příslušnéhoměsíce.

2. Nájemc€ se zavaale, že na své n,áklady zaĚidi do EaíéLžepřívod elektrické energie se
samostatíl:ým měřením.

Nájemné je splarné na účetpronajímatele č. 388029319/0800 u ČeskéspoŤitelny a.s. pod
variabilním symbolem 2132, specifickým symbolem 341 nebo hotově v kancelráŤi uiadu.

jejich doplatky podle vyričtovánído sedmi dnů po jejich
splatnosti, je povinerr zaplatit pronajímateli poplatek z prodlerú ve qýši 2,5 pomile
z dlJNužrrc částky zakaždý den prodlení, íejméněvšak25,- ké zakaždý i započatý měsíc,
Plodlení s plarením po době delší3 měsícůmůžebýt téždůvodem k vl,povězení nájmu

1. Neubradí-li nájemce úbrady nebo

z b},tu,
5.

vyičtoÝání spotřeby elektrické energie bude provedeno !ždy lx ročně a to ke konci
kalendriřního roku. Úlrrada spoťebované elekhické eíeŤgie bude provedena dle
vyúčtováDí§oučasně

6.

§

následující platbou nijemného.

Neuhradí-li nájemce ú,ijernné íebo íůradynetlo jejich doplatky podle vyučtování do
sedmi dnů po jejich §plabo§ti, je povinen zaplatit pronajímatoli poplatek z prodlení ve

qýši 2,5 promite z dlužréáástky za každý den prodlení, nejméně však 25,, Kč zakaždý i
započatý měsíc. Prodlení s placenim po době delši 2 měsícůmůžbýt téždůvodem
k ,v,ypovězení nájmu z byu

7. Nájemce je povinen

neprodlerrě ohltísit pronajímateli všecbny arrěny
* k !ýši uhad.
související s touto smlouvor1 zÉjíDénaýzr^hLúici

a

skutďnosti

m.
1.

Nájem gaiáže zaíikne:
a) vlpršením doby níjmu sjediané v čl|ínkuI- odst. 2. nebo
b) písemaou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, v případě, žÉAá3eficepožáÁá
o ukoněení nájmu před rlpršenímdoby nájmu nebo
c) v případě hrubého porušeaí někteého z ustanovení této nájerrní smlowy nájemcem
můžetuto smlouvu ,v}Tov#ětjednostranně prolajímaíel, přič€mž r.jpovědní lhůta
činí30 dnů ode dne doručenívýpovědi níjemci

Dnem zániku nijmu je rr,íjemce povinen lyklidit ganiž a vyklizeoou odevzdat
pronajímateli se všímwbavenim a zAiizeniííl ve stant v jakém ji převzal, s přihlédnutím
k &žnému opotřebení pň řádném užvránía údržbě,Tuto poviDnost je n íjemce povinen
splrrit i bez jakékoli pŤedchozí \"ýz!T pToúajímatele.

Iv.

l,

Tato smlouvaje vyhotovena vc třcch l.jt;scích s platností origjnálu, z nichž p.onajímatel
obdržídva výtis§ a nájcmcejeden.

Doložka právní p]atnosti:
Smlouva byla schválena usnesením 11-34-16 Rady mčsta Dobňchovice dnc 6/12 2016.

v Dobřichovicích 20.
Pronajímatel:

pro§inc€

201ó

(ŘÝry

Nájemce:

{ffi?á'*ť&

