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A O NÁJMU PROSTOR SLOUŽÍCÍCHPODNIKÁNÍ

PŤonajimatel:
TCo:

Dlč:

Město Dobřichovice
00241181

cziu4l181

plátce DPH
y ítoýa 6I, 252 29 Dobřichovice
Se sídlem:
388029319/0800
čísloúčtu:
Ing. Petrem Hamplem - starostou
Zastoup€ná:
jen
dále
,,PŤonajímatel" na sh,aně jedné
a
N_ájemce:
TCO:

sTR Ga§ťo

§.r.o.

29150990
cZ29150990
DIČ:
KúrétickÁ2534D- 120 00 Prah a2
Místo podnikání:
Korespondenčníadresa: STR Gastro s.r.o., Václava Klena 160, 252 31 Všenory
Milošem Dietrichem, statutámím orgiinem společnosti
Zastoupená:
společnost s ručenímomezetr]ím zapsaná pod spis, značkou C 204525 u Měsského soudu v
Praze, d.ále jen ,J§ájemcď' na straně druhé,
společně téžjako,,Smluvni §trany".
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1.1

1.2

2

&p!eJ94í§4!cyd9!-sfus

Pronajimatel je \aýlučn]íravlastnikem pozeíůuparc. č. 616 a615, k.ú Dobřichovice,
jehož součrástíje stavba - objekt občanskévybavenosti č.p. 345,jakje evidováno na LV
10001 pro k,ll. Dobňchovice, vedeném Katasháním uřadem pro sťedočesbý kraj,
Katastíální pacoviště Praha-ápad (d.íle jen "Předmět nájmu"), a je oprávněn
Předmět nijmu pronaiímat.
Nájemce je pťávnickou osobou V:ýpis Nájemce z žwostenského rejstřil:u je Přílaioz
č. 1, LŤerá je nedilnou součiástí této Smlouly, přiěemž Nájemce prohlašuje, že tento
výpis je alrlu.ilní a právoí §tav z něj lTplývající je v sorrladu se sl:utečným stavem,

Ersbliiše!í_t1g4cillq4t€l€

2,1

Plonajímatel prolrlašuje, že záíněr pronajmout Předmět nájmu podle čl- 1,1 byl řádně
zvďejněn ve smyslu zá:kona č. 128/2000 Sb. o obcích, Ýe zrění pozdějších předpisů a
nedošly k němu ží<tnépňpominky. Pronajímatel dáe dle § 41 odst. 1 Zák. obcích
osvědčuje, že pronájem těchto pTostoř za podmínek uvedených ve Smlouvě schváila
rada města Dobřichovice na svém 35, zasedáni dne 2. 1.2017.

3

Defrnice noimů pro účelvtéto smlouw
Prostory sloužíoípodaikání - prostory sloužcík jinému účelunež k bydlení. Prostor je

3

,

1

ohraničen obvodov:Fni stěnami (přičkami), \.ýlohami, vstupními dveŤmi, strop!í no§nou

sloužcíchpodnikání a pronajaté prostory se §estávají z více saínostatných prostoT, miní
se prostorcm slouácím podnikíní(zejména ve vziahu k plnění poýinností Nájemce)

/

rovněž každý jednotlivý pronajafý FostoŤ.

4
4,1

předmět a účeInáimu

Pronajímatel přeneclr,ívá za podmínek stanovených touto sííouvou a v souladu
jeho
s obeěně ávazqfoni právními předpisy Nájemci do uávárú k provozovIání
podnikatelské činnosti ,,ub}4ovací služby" a ,,hostinská činnosť' PŤedmět níjmu, který
se skládá

z

a) prostor sloužcíchpodnikání, které se rracházejí v objektu specifitovaném v bodu

4.2
4.3

1.1 této smlou.,y, konkréhě prostory Ťestaumce, včetně záZemí, kuchytě a z,azsmí
pro přípravu jídel (vše v l. NP) a dáe hotelové pokoje a multifunkční sál (bar,4<lub
ve 2. NP), sklepní prostory a gaíáž
b) ideátní polovinu pozemku nádvoří - paŤc. č, 615 a 616 v k.ú- Dobfichovice.
Předmět níjmu je podrobně specifikován v situačnímplrinku obsahqjícím graťrcké
Ý}mezení Předmětu fiíj ml,ktery je PříInhou č. 2 a je nedílnou součástítéto SíúowT.
Pronajímatel souhlasí s tím, aby Nájemce zřídil na části pozemku parc. č. 615, k.ú.
Dobřichovice předzahnídku.

je vla§tníkeú přilehlé mistní komunikac€ - ulice Ruská rcmá
nímitek proti uáváni šikmého parkování přilehlého k pronajímanému objektu
Pionajimatel, ktery

provozovat9lem a návštěvníry.
1.4

:1,5

5
5.1

níjmu se Nájemce zavazuje od Proaajírnalele pielzít a uávat jej výtra<lně ke
sjedrranému účelu- přovozoyání le§tnurace, multifirnkčního srilu a knítkodobého
ub}tování hostů, v souladu sjemu udělenými á\'l1ostenskými oprávněními k
provozování podnikatelské činnosti. Nájemce nemá bez pŤedchozfuo písemného
ioublasu Pronajímatele právo provozovat v PŤedměfu nájmu jinou činnost nebo změnit
způsob či podmínky jejího výkoorL než jak to qplývá ze sjednaného účelunájmu,
Ust]anoveni § 2304 zíkona č. 89/2012 Sb., občarrslcý zákoníl se nepoužje.
Nájemce prohlašuje a podpisem této Smlouvy strT,zuje, že se s Předmětem nájmu před
podpisem Smlowy mdpovědně §emámil a je úu tedy dobře mlám.

PŤedrnět

úpraw předmětu náimu
Ke dni podpisu této sí ouly je
Dobiichovice U.'t0O/91

ze

kolaudačnímroáodnutím stavebnfuo úřadu
dtte 02. 07, 1991 povoleno užvat PŤedmět fiíjmu ke

sjednanému účelu.

5.2

Pronajimate1 soublasí s tim, aby Nájemce v Předmětu níjmu provedl úpr"aly a stavební
práce a budou-li to vyžadovat přislušné právní předpisy, aby jej nrásledně rekolaudoval
(zrněnil účelužvání), za 1ěchto podmínek:
a) Nájemce provedeni jím poádovaných úpťava stavebnich pÉcí,obstaTání
poťebných povolení i případnou rekolaudaci Předměfu nájmt\ zajistí a ufuadi
bez nrároku najakoukotiv kompenzaci vůěi Pronajímateli, vyjma vypořádání
teclrnického áodnocení dle písm. e).
b) Nájemce je povinen si zajistit k provedení úpřav či stavóních p.ací podle pism. a)
veškerou poťebnou stavebnětechnickou dokurnentaci a všechna k tomu poťebná

povolení, a to na svůj náklad.

c)

Nájemce je povinen před zahájením úprav a/nóo stavebdch prací pŤedložit
Pronajímateli k od§oublas€ní projektovou dokumentaci se měíami Předmětu

nájmu tak, aby mobl být vydán pisenný souhla§ Pronajimatele. Bez obdržení
pí§eímého§ouhla§u Pronajímatele s provedením těchto úpŤav a./nebo stavebních
prací není Nájemce opláwěn zaháj it j ej ich fa]íicképrovádění.
d) Provede-li Nájemce bez souhlasu Pronajimatele §tavební úpra\y nebo jiné zněny
Předměfu nájmrr, které budou mít charakter tecbíického áodnocení majetku
Pronajímatele nebo jinak zhodnotí jeho majetek, nemá Nájemce nirok na niifuadu
k tomu vlmaložených *íkladů, ani Da,lTpořádání áodnocení majetku
Pronajímatele a je povinen takto provedené §tavební čijinéúpraly Předmětu
nájmu uvést vlastním ná&ladem do původního sta}Tr v přiměřené lhůtě stanovené
mu k tomu Pronajímatelem, nebo ke dni skončení nájemního vzíahu, nebudeli mu
Pťonajímatelem stanov€najiná lhůta. NeučiníJitak, nemá nárok ani na qrpořridrání
hodnoty tecbnického zhodnoceni Pronajímatelova majetlol Nájemce není povinen
uvést Předmět nijmu do původníhostavu v připadě, §dělíli mu pisemně
Pronajímatel nejpozději 7 dní před skončením nájmq že na jejich uvedení do
půvo<lníhosta!,u net vá. V takovém pŤipadě lypořádají mezi sebou Nájemce
aPronajímatel hodnotu technického áodnocení Pronajímatelova majetku
po§fupem sjedrtanýŤn pod písm. e).

e)

Provede-li Nájemce se sout asem Pronajímatele stavební úrpraly nebo jiné zněny
Předmětu nájmq které budou mit chamktgr techíického zhodnocení majetku
Pronajímatele nebo jinak áodnotí jeho majetek, neú,íNájemc€ rr.íIok na nráhradu

ktomu

5,3

r4ynaložených n4kladr!

ani

na

qpoŤád.iní áodnocení

majetl,rr

P.onajímatele. Ode dne doručení@ronajímateli i Nájemci) kolaudačníhosouhlasu
(pŤíp. pot!Ťzení zmény užívéristavebním úřadem) s užvánímPř9dmětu nájmu
k účeluuvedenému v odst. 4.3 této Smlowy, je Nájence opávněn hodnofu jim
provedeného technického zlrodnocení majetku PŤonajímatele odepisovat, Při
skončení níjmu vyplať PronajíOatel Nájemci k qpoŤrádriní neodepsané části
hodnoty tecinického áodnocení majetku Pronajímatele, na něrížbyly sjeho
souhlasem provedeny opra,vry, úpraly a/nebo stavební práce, jejichž hodnota
přesráble celkovou souhrrvrou ěástku, o niž bylo snťeno níjemnédle článku 6.1,
písm. a) této sítlouvy (ta. 3 měsíčnínÁjmy ročně s€čtené za všechny rcky
pronr{jmu), črástku do 5,000,- Kč, a to na základě daňového dokladu }Tstaveného
Nájemcem v zrikonné lhůtě od data uskutďoěĎí zdaíitelného plněaí (d.á.le jen
,,DíJZTÍ'); DUZP je den ukončenítďo Srrrlouly. Fallura daňový doklad bude
mít íležitostidaňového a účetíhodokladu dle zákcna č- 235/2004 Sb. o DPH a
zákola č. 56311991 Sb. o účetnicMv platnérn znění a kromě zákonných
ftíležtostíbude obsahovat čísloobjednívky. Tím budou vďkeré oíroky Nájemce
na ÝTpoiádání hodnoty technického zhodnocení majetku Pronajimatele }Yčerpány,
sn u,!.ní strany nebirdou mít nadále mezi sebou z tohoto 1ť.núlžidriéá,lazky a
polrled,ávky a Pronajímatel nebude povinen Nájemci z tohoto tihrlu ničeho platit,
f) Nájemce je povinen bezprostředně po dokončenísiavebních úprav či jiných změn
Předmětu íjmu prováděných se souhla§em Pronajíúatele dokladovat
Pronajímateli výši náHadů vynaložených k provedení těch úpTav a zrněn, které
mají charakter technického áodnocení majetku Pronajímatele a pŤíslušnékopie
listiny (zejména smlouvy, faktury, doklady o zaplacení ceny díla, apod.) předložt
Pronajímateli.
Pronajímatel podpisem teto Snrlouy zmocňuje Nájemce kjednrání s příslušným
stavebním raadem a dotčen:ýlai úřady sLití správy a orgláíy s,lílosp.álT porrze ve
věcech stavebních úprav dle odst. 4.2 této smlouw a pluz.e pto íiz*tli o zrněně úče}u
užívrání(části) Předměfu nájmu k hostinské činnosti. Nájemce toto zmocnění podpisem
této SnloulY přijfuni.
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6.1

1
6.2
6.3

6.4

6.5

6.6

6.,J

6.8

6.9

7
1.1

Náiemné a úhrada za službv

Za

užíýžmiPředmětu nájmu podle této Srnlouly se sjednává nájeúné dohodou
v následující výši:
této sn oWY, nejdéle však od
a)
- po dobu provádění úprav a stavebních plací dle čl. 4 měsíce
každého roku po dobu
l. dne kalendárdho ioku do konce 3, kalendářního
účinnostiteto smlouvy, se nájerrrné sniárje na částku 0,- Kč (nula korun českých)
za pŤedpokladu, že Nájemce dodržíveškerépodmínky smlou,vy.
b)- od- prvního dne 4. katendráiního měsíce účinnostismlouvy, činínájemné
částku 26.10l Kč/měsícbez DPH (slovy: dvapet šest tisíc stojedna koruna česká),
K níjemnémuse pŤipočitivá zákonem stanovená daň z přidané hodnoty dle akhr,ílní
platné sazby.
Nájemné zabmuje úplafu za umístěníloga a fuemního, příp. reklamního, označeni
Nájemce a za užívánípředzahrádky.
Nájemce se zavazuje hndit Pronajimaleli úíjeínné
ou\T
a) převodem na účetPronajímatele uvedený v záhlaví této
b) měsíčněnejpozději do 15. dne kalendářniho měsíce, za který je Nájemné hrazeno
Pronajírnatel se zavazlíle lystavit a odeslat falturu (daňorrý doklad) nejpozději do 5,
pracoi,rriho
dne přístušnéhokalendráiaílro měsíce, a to se splatno§tí nejméně 10 dní ode
-dne
odeslriní fakhrŤy (daňového dokladu). Dnem $kuteěnění zdanite|ného plnění
(DUZP) je pátý den příslušnéhokalendrářníro měsícg za kteé je nijemné brazeno,

sí

sjednáÝaji, že jednostraDným úkoneúPlonajímatele bude výše
náiemného kázdoročně od l. ledna automaticky vajorizovárra o oEciálně sunovenou
mi"ru innace v Českérepublice 7a predchol Iok. st,ano\enou Česlojm statisdch_hn
uřadem. pokrrd míra inílace přehočífuanici 2 %- Totéžplatí v případě, pokud celkový
qýše
nr4rust Úace za dobu od podpisu éto smlouvy, alrebo od poslední valorizace
o/o.
Prooajímatel
doručí
výší
nájenného
hformaci o nové
níjemného, překročíhranici 2
kalendiřního rokr1 kterého se naqýšeni Nrájemného
konce
bŤeaa
zpravidla
do
Nilemci
|ýká.
V nájernném nej§ou zahmuty ceny a plaóy za pllrění a služby Ťojenés_užíváním
Před;áu nájm;. Pokud to bude tecbnicky moáÉ, zařizetú Př€dměfu nájmu bude
takové dodávlry služeb umoáiovat a §mlu\ryli sfuany §e na takových dorlávkách
dohotlnorr, burle Pronajímatel pos§rtovat Nájernci plnění a sluáy §pojené s užjváním
Předmětrr námq piičeírřrozsah, specifikace a podmínky dodávek veškeďch služeb
budou řešen} v samostatíých smlouvách, jinak si dodívky elekhické elergie, tep14
plynu a vody zajisť do 14 díůod uzavŤení této smlou\Y Nájemce §ám převodem smluv
o dodávkách. k čemužmu Pronaiímatel díýísouhlas.
Nutné revize kouřovodů, elektrických mzvodů, rozvodů vody a tepla, které budou
realizovány v souvislosti se zahájením účinnostitéto smlour1, zajisť Nájemce na
náklady Pronajímatele.
Pro ověřeni účelnostivpaložených prostŤedku v th,aaosti la článek 6.1, písm- a) teto
smlou\y předlož íÉjemc€ každoročněpronajimateli do 31. března účtya fakhrry za
práce a materiál, které souviseji s prová.děnými úplaÝami a stavebními ptac€mi,
případně seznámí s provedenými pracemi tecbnichý dozoŤ města.

smtuuí strany

Doba náimu

Nájeímí vztah dle táo Snrloulry se sjednává na dobu určitou od 4. ledna 2017 do
Iedtta2025.

7.2

je

4,

připraven v případě Ťádného plnění této smloulT učinit všechny
poťebnéprávní kloky k jejímu plo<lloužní za zde uvederrých podmínek s vfiinkou
PTonajírnatel

bodu

8

8.1
8.2

8.3

8.4
8.5

6.

1

,

a to na dobu

minimálaě dalších pěti let.

ukončenísmlouw
Nájemní váah založený touto smlou\,u lze ukončit dohodou smluvních stŤai.
Nájemce je opŤáurěn síúou\,.r l,lŤovědět v říměsíčnílhůtě, jestliže:
a) ztratil Zpusobilost k činnosti, kjejímuž \.ýkonuje Předmět nájmu určen;
b) Předmět níjmu přestal být z objektir,ních důvodůzpusobilý k \.ýkonu čimosti,
k němuž byl určen a ProDajímatel nezajistí Nájemci odpovídajícínálEadní prostor;
c) Pronajímatel porušuje hrubě své povinnosti.
Pronajímatelje opníměn Smlouvu 1,1povědět vjednoměsíčĎílhůtě, je§tlize:
a) Nájemce provede bez flredchozího písemného sorrhlasu Pronajímatele v Předměfu
nájmu jakékoli změny jejich dispozic, stavební íptaly čijnézásahy
stavebnětecbnického charakteru, bez olrledu íLa ío, zda vedou k tecbnickému
áodnocení majetku Promjímatele či nikoli, nebo jiné zásahy měnící chamkteŤ či
účelvy!žiti Předměfu níjmu,
b) Nájemce nerrmožúProírajímateli přístup k měřidlům star,,rr energií a jiných médií
dodávaných do PŤedmětrr n iimu,
c) Nájemce nesplní svoji povirurost zajistit provedení reviá elekhických a dalších
zařízení umistěných v Předměfu nájmu, neodstťaní pŤipadně revizí .lTtknuté vady
těahlo ?aílzeni nebo nesplni svoji poviímost pŤedloát Pronajímateli na jeho \ryzw
příslušnélevizttí zprávy,
d) Nájernce porušíněkteŤou z dalších s\.ých povinnosti, ktelé jej zavaalji podle
ujednání teto smlouÝy,
e) Nájemc€ je v úpadkt či mu írpadek hrczí,

f) Nájemce vstoupil do likvidace,
Výpovědrú doba poěíníběžet od pívníhodne měsíce nistedujícího po dolučení

výpovědi druhé Smluvní straně.
Nájemc€ má právo lTpovědět iájem bez výpovědní doby:
a) neodstrarúJi Pronajímatgl Nájemcem iádně a vča§ oanámeaou vadu Předměfu nájmu
bez zbltďného odkladu a zt&tje-li vda zásadním zpusobem užívání,nebo
znemoáujeJi zcela užvání;
b) v případě takové opralT, po niž nelze v dobějejiho provádění Předn& nájmu vůbec
užívat,trvá-li oprava vzbledem k době níjmu dobu nepírměřeně dlouhoq nejméně
však 30 dní ajedrl.í-li s9 současně o takovou opralu, že v době jejího providění
nelze Předmět nájmu vůbec uávat;
c) zanikne-li Předmět nájmu v pruběhu trvání snluvního vztahu dle této
oulT
zčásť.:,

8.6

písm. a),

sí

d) stalre-li se PŤedmět &íjmu bez zavinění ze stíany Nájemce nepoužitelaý
k ujednarrému účelu;
e) porušuje_li Pronajímatel atliš.;ťzávažnýn způsobem své povirmosti, a tím působí
Nájemci značnou újmu.
Prorajímatel m,í právo \,Tpovědět Srrrlou!,u bez výpovědní doby:
a) z důvodu stanoveného odst. 4,4, tzíL nŤlní-li Nájemce sjednaílý ričel pronájmu;
b) užívá-li Nájemc€ pŤes písemnou qýarr Pronajírnatele k úpravě PŤedmět nájmu
takor{m způsobem, že §e opoťebovává lrad miru přimďrenou okohostem nebo že
híozíaičeníPředmětu Bájmu; \"ýzva není Butná l]íozi-l1yáží|éý]ebezpeči z prodlení;
c) nezaplatíJi Nájemce přes písemnou ťz!,u Plonajímatele k nápravě &áj9mné arri do

8.7
8.8
8.9

splabosti pŤíštfircájemného;
d) porušuje-li Nájemce zvlášť závabým zpílsobem své povinnosti á tim honajíBateli
pusobí zračnou újmu;
e) poruši-li Nájemce některou z povinností §tanovených odst. 5.2, 6.4 a 9,13 této
Smlou,ly.
Výpověď podarr.í podle od§t. 8.5 nebo 8.6 této šmloulje úěinná ke <lnijejího doručenl
druhé straně.

Vlpověď podaná podle od§t. 8.2, 8.3, 8.5 íebo 8.6 této smlouvy musí být odůvodněna.
v}Tovídartá strana má právo do upllnutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla výpověď
doručena, vznést proti r.ýpovědi námitky; námitky lyádují písemrtou forrnu
Nevznese-|i v}?ovídaíá shana Dámitky včas, právo žráda1 přezkournání oprávněnosti
qpovědi zalrikne. Vznese-li lapoví<lani strana nímitky včas, ale qryovidající strana do
jednoho měsíce ode dne, kdy jí úmitky byly doručeny, nevezme svou w.fpověď zpět,

má v}povidaná §trana právo žádat §oud o pŤezkoumání oprávněrrosti r^.ýpovědi, a to do
dvou měsíců ode dne, kdy mamě uplpula lhůta pro zpětvzetí výpovědi.
8.10 Nájemc€ se zavaztlje pŤedat ke dni ukončenínájemniho váahu dle této smlouvy
PŤedmět újmu PŤonajímateli v řládném §ta!,u s přilúédnutírnpouze k běžlému
opoťebení. o Ňóíní Předmětu rr,ájmu bude sepsál pŤotokol podŤsaný ástupci obou
Smluvních stra& Součástí předávacího protokolu bude seanam st]alTr příslušných
měřidel k okamžtlr Zpětného převzeti Předmětu nájmu a soupis případných škod
způsobetých v PŤedmětu aÁjmu Nájemcen8.11 Srnluvní strany podpisem této Smlow7 sjednívaji, ž9 pokud Nájemce v den ukončení
níjmu řládně nepřed,á Předmět nájmu Pronajímateli, pak je Pronajínatel oprálŤtěn učinit
veškeré kroky nufué k \Yklizení Předmětu nájmrr §vépoÉocía uvedení do řridného
stalu s přiblé&utím k &žrrémuopotŤebení, a to qa niáklady Nájemoe. Pronajímatel je
pro tento případ opráWěír vstoupit do PŤedmětu ájmu a v pŤípadě poťeby i odstíanit
pŤekážku brrínícímu ke v§tupu do něj (aapř. vylomeníúzámků), odstranit z něj veškeré
movité věci pařícíNájemci či ťetínr osobám, a tyto věci vhodným způsobern uskladnit
na náklad Nájemce. Nájemce s tímto postupem Pronajímatele ťslovně soublasí
a k€ vsfupu do PŤedmětu oíjmu a k od§traněni movitých věcí v majetku Nájeúce či
ťetíchosob z Předmětu nájmu ajejich uskladnění Pronajímatele tírnto zmocňuje.

8.12 Proved1-li Nájemce bez předchozího výďowého písemného soublasu Pro[ajímatele
v (na) Předměfu nájmu stavebni úpravy či jiné změny a t},to neodstianil ani ke rlni
ukoněení píimu, je povineí uhradit Pronajínateli veškeréjím vpaložené &áklady na
uvedení Předměfu rr.íjmu <1,o půvorloíto stavu, s při} édnutímkjeho běžnému
opoaebení.
8.13 Nájemce neúá pávo na nribradu za qýhodu PTolajímatele ngbo nového nájemce, líelou
získali převzntkrl z.ikaznické zá&ladny vybudované Nájemcem a ťmto lylučujíaplikaci
ratanoveni § 2315 z&ona č. 89/2012 Sb., občanskéhoaikoníku.

q@
9.1

9,2

Pronajímatel je oplá\!1ěn poviádět kontíolu PŤedměfu níjnu a řá<lného způsobu jeho
užvání, a to po předchozím oznámení Nájemci. Nájemce je povinen Pronajimateli
kontrolu r.rmožnit, Dáe je Pronajímatel opíi\aÉnproYádět dle poťeby nutDé revize
a opraly rozvodů, měňdel a jiné odbomé problídky na svých zařízerťch provozovalých
a užívanýchpouze Pronajimatelem.
Nájence se zavazuje udržovat Předmět nr{jmu s pďí řrádného hospodráře v bezvadném
stavu, zeiména se zavazuje po dobu nájmu zajišťovatopŤalT a údržbuPředmětu nájmu

tak, aby byly phě funkčnía byly způsobilép]nit účelstanovený v této smlouvě.
Pravidelný riklid a veškeré drcbné opraly a běžnou údržbuPředměfu nrájmu bude
Nájemce provádět na sl,ůj n{klad. Údržbu lybavení provádí Nájemce siám tla své
niklady a phí povimosti pTovozovatele včetrě revizí elektrických a dalšíchzaiiz€ni.
Nájemce se zavazuje dbát o to, aby všechna tato zafizení byla provozuschopná a byla v
souladu s obecně platnými technick]ími nolmami a předpisy. Ptoýádění rcýizí žalízeni
musí bl,t provedeno revizním tecbnikem, kte.ý má opřawění k Fovádění reviá
zaiízení.Nájemce je povinen Da \.ýZ\,,u Plonajírnatele předložit PTonajímateli příslušné
reviz1lt zprálry dokladujícířádrrý tecbnický stav Předměfu nájtnl a zsšzeni, která
se v něm nachiizí.

9.3

9.4

9.5
9.6

9;7

9,8

Kromě úprav §pecifikovaných, včetně podmínek jejioh,přovádění, v čl. 5 této smlowT
nesmí Nájemce bez předchoziho výslovného písemného soublasu Pronajímatele
provádět v (ani na) Předmětu nájmu žádnédalšístavební úpmly ani jiné zněny.
Jakékoliv budoucí či jiné stavební úpřavy a zásahy do Předměfu nájmq než
specifikované v č1. 5 této Smlowry je Nájemce op,nivněn Fovádět pouze na základě
pŤedchozího písemaého souhlasu Pronajímatele a v souladu s odst- 9.4, 9.5 a 9.6 této
Smlourry. Taťáž omezení j€ Nájemce poviúen dodržovat v případě výměny nebo
odstranění sávajících 1okílních technologií umistěných v Předmětu nájmu,
K žIídostio \ydání soublasu se stavebními úpravami či jinými zá§ahy do Předúětu
nájmu je Nájemce povinen piedložt Pronajímateli pojektovou dol-umentaci popisující
povahq rozsah a technologii provedení jím zamýšlených stavebních či jiných úprav
Předměfu nájmu, ProvedeJi Nájemce stavební úpra\T či jiné zásahy do Předmětu
níjmu bez předchozího píseúrnéhosouhlasu Pronajímatele nebo v rozporu
s píojektovou dokumenta4í piedloželou PronajíEtáeli spolu s ádostí o lTdání souhlasu
se stavebními úpravami či jilými aá§ahy do Předměfu níjmu, nemá niárok na náhradu
nrÁkladů vlnaložených jím k provedení takoqích úprav, a to ani za pŤedpokladq že by
takové úpra,vT vedly k technickému áodnocení majetkrr Pronajímatele. Nájemce je
povinen takto provedené stavební čijinéúpraly Předmětu íjmu uvést vlastnim
nIákladem do původního stalu v piiměŤené lhůéstanovené úu k tomu Pronajímatelem,
nebo ke dni skončenínájemníro vztaht1 nebude-li mu Pronajíínatelem stanovena jinÁ
lbůta. Neučiní-lital nem,á nírok ani na vypořriÁání tecbnického zhodnocení
Pronajímatelova majetku Nájemce neni povinen uvé§t Předmět íjmu do původního
stalrr v pŤípadě, sdělíJi mu pí§emně Pronajírnatel nejpozději 7 dní pŤed skončeíím
nájmu, že na jejich uvedení do původniho sta1'lr netrvá V takovém případě rrypořádají
mezi sebou Nájemce a Pronajímatel po skončeníníjmu hodnotu tecbnického
áodnocení Pronajímatelova majetku posfupem sjednaným v odst 9.5 a 9.6.
Ná4<lady na provederí jalcýchkoliv stavebních úpťav či jiných změn Předmětu nájmu
ne§e výlučně Nájemce dle čl. 5, odst. 2, písm. e této sniou\T.
Nájemce je povinen bezprosředně po dokončenístavebnich úprav či jiných zněn
Předmětu nájmu pováděných se souhlas€m Pronajímatele dokladovat Pronajímateli
ťši íkradůvynaložených k provedení těch úprav a změn, kteé m4ií charakter
techíického áodnocení majetku Prolajímatele a příslušnékopie listiny (zejména
smlouvy, faktury, doklady o zaplacerú ceny díla, apod.) předloát Pronajímateli.
Nájemce neni opá!Ťěn přenechat Předmět nájmu nebo jejich črást do podníjmu či
jiného užvrání třetí osobě. Toto ustanoveni se netýká knátkodobých pronájmů které
,lyply-lají z podstaty hostinské a ubytovací činnosti (např. komerčnípronájem
Iestaurace nebo víceúčelového
siáIu za účelemkonání jednorázových společenských
akcí, pronájem ub}tovacích pokojú hostům atp.).
Běží-livýpovědní doba, je Nájemce povinen rrmožnit prohlídku Předměfu nájmu
pŤípadným ájemcům o no\.ý ú,{je0nívztab, a to vždy za účastiPlomjímatele či jeho

ásfupce.
74ištěni
9.9 Nájemce sám odpovld.á za z,abezpečeni lTbaveni v Předmětu nájmu i zA
neodpovídá
zaŮzení a ostaaích věcí mesených do itedmCtu nájmu, Pronajinate1
jakož
majetku
na
ástoay nu \.niťním zařízení a součástech Piedrnétu oájmu, jehoi
odpověrlnost
Ňájemce v riedrnetu nájmu. pro q"to připady Nájemce prohtŇuje, že
za lkodu i ve vztahu ke třetím osobám je Ťádně klta pojištěnim,
součiá§tí a příslušelsM Předmětu nájmu i za
9.10
- Nájemce srám o povídá 7a ?fljlši.énlvěcí
vnesených do Předrnětu nájmu,
oybuu"ní, zaiizeni a ostatnlch
"ulštěoi
9'l1Dol0dnůoduzalŤenísmlou}yseNájemc€
zavazujeuzavňtnasvénrákladyasvým
' 'p";mení odpovědnosti za škody způsobenéjeho provoai činností,popř,

Ň."-

obdobné pojištěníodpovědnosti.

je opá}Ťěn př likvidaci mimoádné ud,álosti (havárie, apod,) vstoupit
9.12
'-- Pronajímatel
""our,r*" Náj"-"" do Pfudmětu nájmu, a to za použitíveškerých možností
it""
k zpřístupnění pŤostol (napŤ. i 1Ylomení Zíúků),
9.13 Nájemce orlpoví<lá za veškeré škody vzniklé v/ia rŤednj1l.,nijtu v/na Společných
prJstonách a v/na teclrnologiích uávaných v souvislosti. s_PŤedmětem ú,ájmu, včettrě
j"h"
včefuě škod
společných technologií, v souvislosti s provozováním
!+""t
Ětomných v Předměfu ftijmu
á,t oúáý"t řr,o
-ňCrt *"i ei j"ao,arri- tr"Xch o§ob
",
p.o"ozoÝánim činnosti Nájemce nebo i bez jeho vědomi, Závady
.niorruirtá"ti

poškození zpiisoberu{ v/na PŤeelmětu nájmu Nájemcem, jeho__zaměstnanci, zákazníky
Jiji"Y-i *"U.-i se Nájemce zavazuje odstranit rra své náklady nejpozději do 15
kalendářnich drú odjejich vzoiku
v/na
9.14 Nájemce je povinen o4lámit PŤonajímateli num9Ť _opTav či odstranění závad
této
odst,
9,2,
v.9
smyslu
PÉa-eto"oaj-,,, ktelé nespadaji dó povinnosti Nájemce
jinak
škodu
odpovídá za
Smlouvy, a io neprodleně pot:, tay Lto potřeba vznikla,
vzíiklou nesplněním této povimosti.
provádět
9.15 Nájemce je povinen udržovat v Předměfu n,ájmu i jeho okolí_ čistoh!
p..:"ia"UY t"ZOodenní ú&lid, včetně likvidace odpadku poch,žejících.zjeho čimosti či
jeho zíkazní,a, a to jak
Ž p."*i"áY"n výrobků, vč. odpadků nevhodně odhozených
*ijáu tut jeho okolí. Nájemce je taktéžpovinen neskladovat v Předmětuje
"'Př"a-cto
,a3-"ái;"nd .tÓLi áa"e pi"a-ety "e*""isejicí s tičelem této,Smlouvy, Nájemce
anění, původcem odpadů
ďě zatona e. 18512001 Sb., o ortpúch v plaínéma účiíIrrém
u^itujl"i"n pnj"no einnosti ale povinen áo 15 dnů od podpisu této Smlour7 předložit
o_dpadů, Nesplněni
P-ouj"i-ut"ri ,:ráO"e o"a"*r, topii S-lo.,ny * odvoz a od§tranění
.lTpovědět
b€z Tipovědní
iect to po"io"o.ti zaklridá možnÁt Pronajímatele smlouúr
doby.
Pronajimatel se zavazltje pojistit příslušnou neÉovito§t (p,ti ry_ _*} úderu blesku,
9,16
a
a.,"IrrY* potl.o*,irl,, páa" tá"au, pouodni, havrárii vody/topení/elekřiny/vandalismu
roztiti oten), stejně jato odpově<lnostrú pojištěníz držby neúovitosti,
9,17 Nájerrrce je oprá,měn instalovat a navenek PŤedmětu nájmu pŤopagovat pouze obchodrť
fÁu Najemce, výrobky prodávané či stužby poskl,tované v Pledmětu nájmu, a to na
zákona
místech ř tomuur3enýcl a způsobem odpovidajíoím zákonu, Ustanovení § 2305
č- 89/2012 Sb., oběanský zákoník, se nepoužje_ Nájemce se zavaztýe neplopagovat
navenek p,rodejny služby či \,ýrcbky dalšíchsubjektů, mimo výše uvedených,
9.18 Nájemce je povinen dodržovat platné be4ďnostní 1tcbnilk: normy,.kteé se váahují
nacházející se
,ru rrx.rári pi"d.ao nájmu. Tito povirrnóst se vztahuje i na dalšíosoby
osoby informovat a takové
v Předměfu nájmu, o čemžse Ňá;"-"" za.ýazlil
chování od nich téžvyžadovat.
9.19 Nájemc€ je povinen sdělit Pronajírnateli pisemBě veškeré podstatdé změny týkající
a

-

'

ýo

sejeho osobních (frremnlch) údajů,zejména změnu adresy jeho síd14 vsfup
do likvid*", sdělení, že je v úpadkrr, či mu úpadek hrozí a rolŤlěž měnu údajůosoby,

která je oprávněna za Najemcé jednat, a to nejpozději do jednoho týdne poté, kdy tato
ooeú nÁt*r". Pfi změ;ě údajův obchodnim rejsřík-u, ávnošenském rejstříku apod,
(Zr1ěna ázvu, sídla, korespondenční adresy, jednajícíchosob, změna v plátcovství

ĎPH apod.) se Nájemce zavazuje nejpozděj i do jednoho týdne po pťovedeni té1o změny
zaslat uřeóhě ověřené kopie těchto dokumentů s aktu,jLlními údaji Pronajímateli
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy

9.20 Nájemce nesmí v Předmětu nájmu umístit nebo plovozovat wýhemí hrací přístroje,
zejmáa provozovat hlací automaty a videoloterijní terminály, casino nebo jiné
Úard"í h.y, prodejny s vYbušnými látkani, plT otechirickými prostředky, sťelivem,
hoilaq6i Laia;""-i, žiýa\"yíliajedovatými látkami; nabízď, prodávat či jinak
propagovat erotické pomůc§ ěi služby ajiné podobné zbožíči služby, jakož i omamné
a

psychobopni látky,

9.21 Nájemce rilí pávo užívatpřiměřenou čá§t plochy mitřniho dÝora,jejíž ideální polovinu
má v najmu, k pa*ovaní voáde1, provozování re§tauaění zahrádky nebo podobným
účelům,pŤičemžúu§í re§pektovat právo dalšíhoníjemc€ části objektů (občanského
sdruženíNáruč) užvat nerušeně idaální polovinu uvedeného pozemku

10
1

ZYláštní sankčníuiednání (smluvní Dokuta)
je Nájemce
0. 1 v případě prodlení Nájemce s jakýmkoli peněžiqým phěním, ke kterému
poulo"o ou základě této Smlouvy, §e Nájemce vedle úkady dlužnt částky zavazuje
iez dalšíhozaplatit Přoirajímateli vedle zákonného úroku z prodlerú rovněž smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z dlužréčrástly a kažný i započal'y ďel prodlení s úbÉdou
peněátého plnění.
10.2 Nájemce se zavaztlje bez dalšiho Prorrajímateli zaplatil !m!vní pokutu ve výši
50b00,- Kč (slovy: padesá1 tisic korull českých) za každý je<lnotlivý případ v případě,
že Nájemce porušísvůj ávazek uvedený v od§tavci:
a) 4.4 Smlouly tim, že uáje Předmět níjmu kjinému účelunež který je uveden v této

Smlouvě bez pŤedchozího písemného souhlasu Pronajímatele;
b) 9.3 Smlouvy tím, že provede dalšístavební úpralT nebo jiné aněny v/na Předmětu
nájmu bez souhlasu Pronaj íúatele;
c)- 9.6 Snlou,vy tíťD, ž.e bezprostředně po dokončení stavebních úlrav,čijiných zněn
Př€dměhr nijmu prováděných se souhlasem Pronajímatele nedokladuje Pronajímateli
nák]adu vynaložených k provedení těch úpŤav a změD, které mají charakter
téchnickéhoáodnocení majetku Pronajímatele a neŇdloá Pronajimateli pŤíslušné
kopie listin (zejména §úloulT, fakfury, doklady o zaplaceni cerry dila, apod,);
d) 9.7 smloulT tím, ž€ přenechá Přednět nájmu do podnájmu nebo jiného užíváni ťetí
osobě;
e) 9.13 Snlowy tím, že bude navenek Předmětrr nájmu propagovat firmu zboži,lebo
služby <lalších subjektů nebo v okoli Předměfu nájmu umístípoutače či jiné íeklarnní

ťši

předměty dalšíchsubjektů;

f) 9.20 Smlouly tírE že umístív PŤ€dměbr nijmu či bude v Předmětu rrájmu
pŤovozovat výhemí hrací přístroje, zejména prcvozovat .h"cí automaty
; videoloterijní terminíly, casino nebo jiné hazardní bry, prodejny s výbušnPrri

látkarni, pyrotechnichými prosfiedky, sřelivem, hořlavými kapalinarni, žftavými
ajedovatými látkami. Nebo bude nabizet, prodávat či jinak propagovat erotické
pómůcký či služby ajiné podobné zbož či služby, jakož i omamne a psychotropní

látLT.

10.3 Nájemce se zavaztlje bez dalšiho ProÉajímatelizaplatit smluvni pokutu ve l}ši
10,000,- Kč (slovy: de§et tisíc korun českých) za každý jednotli\.ý případ v případě kdy
Nájemce porušísvůj závazek uvedeoý v odst.:
a) 9.1 Smlou\), tím, že neumožííPronajímateli kontrolu Předmětu nájmu;
b) 9.2 Snlowry tim, že nezajistí potřebnou údžbu,opral,T, nebo ťevize;
c) 9.8 Smlou\T tím, že neumoáú prohlidlq PŤedrnětu nájmu ťetímsubjekťum v době
běhu \"ýpovědní lhůtyj
d) 9-13 Sn ou\T tim, že neodstraní ávady nebo poškození v/na Předmětu nájmu do 15
dnů od vzniku taLových ávad nebo poškozeni;
e) 9.14 Smlouvy tím, že neinformuje Pronajimatele o potřebách oprala či odstranění
závalf) 9.15 smlouvy tím, že nezajistí čistofu a každodenníírklid, včetně likvidace odpadIol
Ý Předúětu nájmu ajeho oko]í.
10.4 smluvni pokuty uvedené vodst. l0.1, l0.2, 10.3 a 10.5 jsou splatné ve lhůtě 10 dní
od doručenífaktrrr,7 k riLbradě obsahujícílyúčtoÝínivýše smluvní pokuty. Smluvíí
pokuty uvedené v odst. 10.2 a 10.3 se Nájence zavazuje ulrradit Pronajínrateli za každé
jednotlivé porušení konkretniho ávazbt. Y připadé, kdy Prouajímatel 4iistí,
že Nájemce rcsplnil svoji povinnos! za ktelou mu \znikla povinnost uluadit
Pronajímateli smlwní pokutq ani do 10 kalendářních dní ode dne, kdy vznikla N{emci
poviímo§t příslušíousmluvní pokutu uhradit, je Pronajímatel oprávíěn uloát Nájemci
smluvní pokrrtu i opako\,,aně, tj. periodicky vždy po 30 dnech až do splnění povirmosti
Zajištěnésnrlullí pokutou. Nájemce se zavazuje takovou sníuwípokutu Plon4iímateti
uhradit ve lhůtě 10 dni od doručenífakhrv kiejí írhradě obsahující vyúčtovánív"ýše
smlu\rlí pokuty.
10,5 V případě prodlení Nájemce s lryklizením a řádným pŤedánínr Předmětu nájmu
Pronajímateli uhradí Nájemce Pronajímateli smlwŤ!í pokutu v čli§tce odpovídající
ná§obku počtu započatých dní, po které se Niljemce ocitne v prodlení s laklizením
Předmětu nájmu a dvojnásobku deruú wýše nájemrrého platného pro kalendářní íol!
v němž vznikne N4jemci povinnost Předmět újmu lyklidit.
10.6 Zaplacením smlu!Ťí pol-uty není jakkoli doičeno právo Pronajímatele domáhat
se níbťadyškody způsobenéporušenímpovinnosti, Ba ktelou se vztahuje smlulrí
pokuta. Taková nálrrada škody se hradí vedle smlul'l1í pokury a v plné výši,
1o.7 Nájemce bere na vědomí, že Pronajímatel má pnívo na úhradu polrledávky vůči
Nájemci zadržet movité věci Nájemce naclrázející se v/na PŤedmětu nájmu.
10.8 Pokud dojde ze strany Nájemce k porušenípovinnosť plynoucich zÉzákorl.a o požáúni
ochraně č. 133/1985 Sb., ve 2nění pozdějších pŤedpisů či k porušení povinností
týkajícich §e požímíbezpďnosti a ProoajímateIi v důsledku toho bude lTměŤena
pokuta nebo wnikne škoda bude tato Ýe §tejné výši vymáhrána od Nájemce, Llery je
povirrenji v plrré ,vryši uhradit.

11 zvláštní uiednání o doruěování písemností

11.1 Smluvní stÉny se dohodly. že pro doručovráníveškerých písemných zIisilek
souvisejících s níjemním\ztahem dle této Sn owy plať nisledující ujednriri.
11.2 Smluvní strany §i budou doručovat písemnosti na korespondenční adtesu uvedenou
v Zíblavítéto Snlowry, pokud si píserrně prokazatelným způsobem neoznámí
dorrrčovacíadresu jinou Taková aBěna je učimá, až okamákem prokazatelného

doručenípísemnéhoozÍrámení pŤi§lušné smluvní stíany o změně doručovací adresy,
pokud v něm není stanoveno datum pozdější.
11.3 Sn:úwiri strany kon§tatují, že ne. pl},vá-li z texfu smlouvy výslovně jinak, budou
pisemné dokumenty doručovat osobně, doporučenou poštovní zá§ilkou či kuríem.
smluvní strany se za,lazuji zajistit pravidelaé pŤebínánípošty na svých doručovacich
adresách.

11.4 Snlwní saany se dále dohodly, že mimo shom uvedené je ProDajímatel oprávněn
doručovat Nájemci veškeré písemnosti do Předměfu n{jmu, přičemžtakto doručené
písemnosti budou mít shodné pnáld účinky,jako by byly doručeny Nájemci osobně.

12

Salvaúorní klauzule

12.1 Srrrluvní strany sjednívají,že pokud v dů§ledku aěny či o<lli§reho výkladu pn4mích
pŤedpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení teto Súlouvy shlediin

důvod neplatnosti, neírčinnostia/nebo zdrfulivosti prár,ního rikonu, zavazují se SmlurT ú
stlany neplatné, neúčinnéa/nebo zdánlivé ustanovení doplnit či nalrradit no\"ým
ujedníním,Lleré bude odpovídat aktuílnímu výktadu pnár,ních předpisů a smlslu
a účelutéto srúou\T.

12,2 Pokud v někúerych pfipadech nebude mofoé řešení zde uvedené a Smlouva by byla
neplatná, Smtuvní str8ny se zavazují bezodkladně po tomto zjištěníuzavřít novou
smlouu! ve které pŤípadaý důvod neplatnosti bude odstraněrl a dosavadní pfi.jatá
plnění budou započítránana plnění §mluních shan podle této nové snrlour,y. Podmfuky
této nové smlouvy lŤjdou pŤitom z původníSmlowy.

13

závěrečná usúanovení

13.1 Smluvní stíany se zavazují poskaah,lout si k naplnění účelutéto síúouvyváj€mnou
součirmost.

13.2 PÁýl:í yaát mezj Pronajímatolem a Nájemcem se řidí platnými pníwímipředpisy,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občaoským zítonikem, v platném anění.
13.3 Nedílnou součásd Smloula jsou následující přilohy:
Příloha ě 1 -Yf,lsz áwosenského rej stříku Nájemce
PříIoha ě 2 - Sifuařín plránek PŤedmětu níjmu

13,4 Tato Smlouva nabývá platno§li dnem jejího podpi§u oběma Smluvními stranami
a účinnostidnem od Fotokolámiho předání Pledměfu íjmu Nájemci.
l3.5 Tato smlouva je úplnou dohodou Smlulrních st an a můžbýt zmeněna pouze
písemnlýrn doda&em podepsaným oběma Sí uvními straúanni. Píseinný dodatek musí
b}t opařen datem a podpisy obou smluwích stran Da téželi§tině. Za písemnou formu
,i.ýměna e-mailových či jiných elektronických Zpná,v.
nebude pTo tento úč€l považo,i4ána
Tato Smlouva můžebýt zrušena pouze píserrurě.

13.6 Odpověď Nájemce na nóídku Pronajimatele k rrzavření táo Smlouvy s odchylkou
nebo s dodatkem, lderá pod§baÉ nemění smlurrní podmínky a nebyla bez zbyiečného
odkladu odmitouta, nebude považována za přijetí nóídky, a to v souladu s § 1740 odst.
3. z.&. č.8912012 Sb,, občanský zákoníí, v platném a účinnánněni.
13.7 sllluvní §tíany se dohodly na Ýylouč€ní aplikac€ u§tanoverí § 1765 a § |766 zil<ona
č. 89/2012 Sb., občanskY zákoník.
13.8 Tato snrlouva je sepsána ve ťech stejnopiseclr, zltchž jedet obdržíNájemce
a dva Pronaj írnatel.
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Deiajlní údajc subjektu s historií

,.:..isřánka, vy!

édénísL,biektu

>

§€4aj0lubJc!!Ů

SERV-ZvWS",

"

Údáje ž véřejné čá§ti Živnost€nského r€jstříku
Pjainost k 04,01.2017 12i46:42

subjekt

(zapsáhó ad 23.0a.2a1 3)
(zapsána óo 3a.11 2a12.]a 23.03.2a13)

Kuněti.ká 2534l2, 120 oo, Pr.ha - vinohrády
(zapsánó cd 27.a2 2011)
s avor.va 579/9, 123 00, Pralra - NUsle
(zépsina ód 3D 11.2a12 do 27.a2.2l)14)

:.jtf

kačn]či5Lo osoby

2915099o
(zapsána.d l 6,01,2a13)
n€bý o pidéleno

(zapsánó ad 30 11-2a12 da 16,a1,2a13)
podle
]]lLnr dor!Č€n] Výp sU
§10

:l5| 4 ž !nostenskeho záko.a:

o7,12,2ot2

siaiútáfii ólgán

heba jehó ČlenaÝé:

í1l

tÝiloš Ďl€tri.h
od o6,o5.2o13

la<Df]lltrl€

M.ňásová 13)

od 30,11,2012 do 06,05,2013

živnosten§ká oprávněni
ŽivnoštéĎ.ké op!ávňěíí č. 1:
výróba/ obchod á §lužby neuved.né v přílohá.h t .ž 3 živnosteňského
zákóná

zprostřédkováíl ob.hodu a 5lúžeb
zaháJenot o7.ot.2013
vel&oobchod a maloobchod
zahájéno! 07.o1.2o13

příp;vné a dokoíčov..íétav€bíl prá.é. spéÉiallzoÝané9!avebni člnno6ti
záháleno:15.oa.2013

z.hájéno: t5.oa.2013

Dó.k;ovánl 3oftware, poradenšwl vobl.sti informa'ňl(h tóchnologl'
a 3ouviseií.i iinnosti a wébovépoňáty

ii.jřJijii'iái.r,;;t;d.vé
zaháj.no:19.oa.2o13

Réálitní činnost,.prává a údržb. néňov|to§t'

záháréno:15.oa.2o13
Pronájeff a pojčování věcí movitý.h
z.hájéňol l5.o§.2013

;oía;enská

a

koízultačníčlnnoét.,pra.ováníod1,orný,h studií a posur'kú

zahájeno:1§.o8.2(}13

o7.o1.2o13

123

1.|.2011 12:41
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1rttp:/,/w!Yw,rzp,czlcgi-bin/apS cacheWF:B,sh?Vss

SERV-Zv WS",

atnostL opráVňěni:

ná dobo neurčitou

ŽiYnostenské oprávnění č- 2:

ohlršova.í ř€ň*l.á
20.o5,2o13
Době p|atnosr oprávněn]:

n. dobu n.určiťou

!j|si !],.]Jjš| (i_i
2o,05,20l3
Ži!nostenšké oprávíěni č, 3:

ČiínostúĚétní.hDorád.ó, ved€ní účetDt.tÝ'vé.l6ňíd.ňové evldén,e

15.o8.2013
Doba patnosti opráVně.i:
ná dolru treurčitou
odpóvědný žásťupce:

írena D!étři.hovÉ í2)
15.oa.2013

seznam zúčá§tněných osob

26.11,195a

Irena Diětrichová (2)
16,05,1962

PaédDr, Márle Máňasová (3)
Jméno:11,03,2013mare
(zapsén. ad 15 a1.2013.]ó 16.04.2a13)
(zapsénó ad 3a 11 2012.!ó 15.a4.2a13)

29.o6,1962
Úřad př]srušný pod e §7t odst.2 ž Vnost€nského zákona] Úiad městské čé5tPraha 2

Ťe.t. Výp6le ie!rcdejný .

2z3

by]

pořilen proštieén .tV!m lNternel! dne 04,ot,2oL7,

,1,1,20]712:47

