Smlouva o nájmu části rodinného domu
uzavřená podle ustanovení § 2235 a násl. občanského zákoníku, v platném znění
mezi
Lucie Ritterová
r.č.
trvale bytem
dále jen "pronajímatelka“
a
Jesle Mrňousek – dětská skupina
Spolek Tři kmotři,z.s.
IČ: 6503284
se sídlem Melantrichova 3685/67, PSČ 796 01 Prostějov
zastoupená Mgr. Lucií Ritterovou, jednatelkou společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 90270
dále jen "nájemce"

I. Prohlášení pronajímatele
1. Pronajímatelka prohlašuje, že má ve svém výlučném vlastnictví tyto nemovité věci:
pozemek p.č. 6060/12 - zahrada, o výměře 221 m2,
pozemek p.č. 6060/26 – zahrada, o výměře 161 m2,
pozemek p.č. 6060/32 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm stojící
stavba č.p. 3685 – rodinný dům,
vše zapsané na listu vlastnictví č. 3670 vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj,
katastrální pracoviště Prostějov, nacházející se v obci a katastrálním území Prostějov.
2. Smluvní strany prohlašují, že mají společně zájem uzavřít tuto smlouvu a v tomto jednání
jim nic nebrání.
II. Předmět smlouvy
1. Pronajímatelka se zavazuje předmět smlouvy:
- část nemovitých věcí uvedených v čl. I této smlouvy, a to p.č. 6060/12, zahrada o výměře
221 m2, pozemek p.č. 6060/26 – zahrada o výměře 161 m2, pozemek p.č. 6060/332 –
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm stojící stavba č.p. 3685 – rodinný
dům o celkové výměře 197,25 m2 nacházející se v přízemí a 1. NP rodinného domu č.p.
3685, sestávající se z místností: Viz příloha
zapsaný u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov na LV č.
3670, pro katastrální pracoviště Prostějov, nacházející se v obci a katastrálním území
Prostějov (dále jen "předmět smlouvy"), přenechat nájemci ve stavu způsobilém k řádnému
užívání a zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním předmětu
smlouvy.
2. Nájemce se zavazuje za užívání předmětu smlouvy pronajímatelce hradit nájemné uvedené
v čl. IV této smlouvy.

3. Nájemce se předem seznámila se stavem pronajímaného předmětu smlouvy a v tomto stavu
jej přebírá. Nájemce byla předem upozorněna a bere na vědomí skutečnost, že v 2. NP
budovy, v níž se nachází předmět smlouvy je umístěna bytová jednotka o velikosti 3+1, která
je ke dni podpisu této smlouvy obsazená a je tedy zřejmé, že se budou nájemci volně
pohybovat ve společných částech budovy.
4. Nájemce v předmětu smlouvy umístí zařízení péče o děti předškolního věku, které bude
zároveň provozovat. Pronajímatelka prohlašuje, že k tomuto účelu je předmět smlouvy
způsobilý.

III. Doba nájmu
1. Nájemní vztah k předmětu této smlouvy uvedeného v čl. II této smlouvy se sjednává na
dobu neurčitou, počínaje běžet dnem 1.5.2018, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět v souladu s § 2285 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb. v platném znění. Dále se smluvní strany dohodly, že pronajímatelka má právo
odstoupit od této smlouvy v případě, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu předmět
smlouvy v rozporu s touto smlouvou nebo trpí-li v důsledku jednání nájemce předmět
smlouvy či jeho zařízení takovým způsobem, že pronajímatelce vzniká škoda, nebo že jí
škoda objektivně hrozí.
3. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy, považuje se za den skončení nájmu 30. den
ode dne, kdy bylo nájemci doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy. Nájemce je
povinna doplatit dlužnou částku do posledního dne užívání předmětu smlouvy bez ohledu na
důvod výpovědi či odstoupení. Náhrada škody tím není dotčena.
4. Nájemce je povinna předmět smlouvy vyklidit nejpozději v den skončení nájmu a předat jej
včetně jeho zařízení a včetně všech klíčů od předmětu smlouvy, které má v držení
pronajímatelce, a to ve stavu, v jakém předmět smlouvy převzala, s přihlédnutím k běžnému
opotřebení při řádném užívání a údržbě. O předání předmětu smlouvy bude sepsán předávací
protokol. V případě, že nájemce předmět smlouvy ke dni skončení nájmu nevyklidí, je
pronajímatelka oprávněna vstoupit do předmětu smlouvy a vyklidit a uskladnit věci nájemce
na náklady a nebezpečí nájemců.
5. Další užívání předmětu smlouvy nájemcem po skončení platnosti této smlouvy se považuje
za užívání bez právního důvodu (dále jen "neoprávněné užívání") nedohodnou-li se strany
jinak.

IV. Nájemné
1. Nájemce se zavazuje platit pronajímatelce nájemné za
z předmět smlouvy ve výši
Kč měsíčně (slovy:
2. Nájemné je splatné vždy nejpozději do 15. dne předchozího měsíce, a to na účet
pronajímatelky č.ú.

3. Nájemce se dále zavazuje hradit zálohu na energie a služby spojené s užíváním předmětu

smlouvy vymezeného výše, zejména el. energii, zemní plyn, vodné a stočné, osvětlení a úklid
společných prostor měsíčně ve výši
Kč (slovy:
vždy každý
kalendářní měsíc a to na účet pronajímatelky č.ú.
a to
nejpozději do 15. dne předchozího měsíce. Zaplacené zálohy budou pronajímatelkou
vyúčtovány 1x ročně vždy do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování jednotlivými dodavateli
latek bude nájemci vrácen nejpozději do 14-ti
14 dnů od doručení
energií a služeb. Případný přeplatek
vyúčtování na bankovní účet nájemce č.ú.
Případný
nedoplatek bude nájemcem uhrazen nejpozději do 14-ti dnů od doručení vyúčtování nájemci
na bankovní účet pronajímatelky uvedený v odst. 1 tohoto článku.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Pronajímatelka je povinna odevzdat nájemci předmět smlouvy ve stavu způsobilém pro
řádné užívání a zajistit jim nerušený výkon jejích práv spojených s předmětem smlouvy.
2. Nájemce se zavazuje užívat předmět smlouvy pouze pro obvyklé účely a má právo na řádné
a nerušené užívání předmětu smlouvy.
3. Nájemce se zavazuje řádně a včas hradit částky uvedené v čl. IV. této smlouvy. V případě
dlužné částky o déle než o 30 dnů upozorní pronajímatelka nájemce písemnou výzvou k
okamžitému doplacení dlužné částky. V případě, že nájemce okamžitě, nejpozději do 5-ti dnů
ode dne obdržení písemné výzvy nedoplatí dlužnou částku, je toto její jednání považováno za
hrubé porušení této smlouvy. V opakovaném případě, více než 2x za rok má právo
pronajímatelka od této smlouvy odstoupit a nájemce je povinna v souladu s čl. III odst. 4 a 5
této smlouvy vyklidit a předat předmět smlouvy zpět pronajímatelce.
4. Pronajímatelka se zavazuje nezasahovat do užívání předmětu smlouvy po dobu trvání
nájmu, nebudou-li jej nájemci užívat v rozporu s touto smlouvou nebo obecně závaznými
právními předpisy.
5. Pronajímatelka neodpovídá za ztráty nebo škody na majetku vneseného do předmětu
smlouvy nájemcem, pokud ztrátu nebo vznik škody nezavinil.
6. Nájemce je povinna chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na předmětu smlouvy,
zařízení předmětu smlouvy, jakož i na celé nemovitosti, v níž se nachází předmět smlouvy
uvedený v čl. II této smlouvy a zachovávat zde klid a pořádek a dodržovat požární,
bezpečnostní, hygienické a jiné předpisy.
7. Nájemce je povinna ihned odstranit jakékoliv poškození či vadu neprodleně po jejím
zjištění. V případě vzniklého havarijního stavu ohrožujícího bezpečnost či zdraví osob/
majetku je nájemce povinna zahájit nápravu nejpozději do 12-ti hod od jejího zjištění.
Nájemce je povinna tento havarijní stav a způsob jeho odstranění konzultovat a provádět
v součinnosti s pronajímatelkou.

VI. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními zák. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a může být změněna nebo doplněna jen písemně a se souhlasem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží každá smluvní strana.

V Prostějově dne 5.4.2018
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