NÁJEMNí stlLouvA
uzovřenó podle

5 2201,

o nósl. zók. č.89l2OI2 Sb., občonský zókoník,

mezl

PK Office Medio Service s.r.o., IČ: O22 51167,
se sídlem Koprovo 42lI4, Storé Město, 110 00 Proho

]-,

zost. Petrou Kubisovou,jednotelkou
bonkovni spojení:
(dóle jen "Pronojímotel")

o

Noše školko třído A spolek, IČ: 065 503I2,
se síd]em Černó cesto I42l35o, K]óšterní Hrodisko,779 OO Olomouc,

zost.
bo

n

RomonouVochtovou,předsedou,

kovn

í spojení:

(dóle jen "Nójemce")

PronojímoteJ- o Nójemce dóle společně též,,Sm]uvni strony"

uzovírojí nójemní smlouvu tohoto znění:

I.

L.
2.

Úvodní ustonovení

Pronojímotel je v]ostníkem budovy číslopopisné 1372, čóst obce Novó Ulice, číslo
orientoční6]-, u]ice Horní v obci O]omouc.

Shoro uvedené budově byl Mogistrótem město O]omouce, odborem stovebním,
odděIením pozemních stoveb, joko příslušným stovebním úřodem, vydón dne
I2.I2.2OI8 Pod č.j. SMOL/2906231201,8lOS/PS/MoI ko]oudočnísouhlos, kterým byl

vysloven souh]os s užívónímbudor4y joko ,,polyfunkčníobjekt - moteřskó ško]o o
jesle Horni 1ón", umístěnéno pozemku porc.č. St.26I2,zostověnó pJ_ocho o nódvoří,
v k.ú. Novó U]ice.

3.

NÓjemce je spolek, jehož účelemje d}e jeho stonov podporo dětí dospělých, rodin
o seniorů.

4.

Hlovní činnostíNójemce joko spolku je dle jeho stonov:
o) podporo rodiny, moteřství o rodičovství;

b)

péČeo děti od norození do 10ti let věku včetně poskytovóní služby péčeo dítě v

dětské skupině, orgonizoce o pořódóní příměstských tóborů

c)

seznomovóní veřejnosti s koncepcí Montessori pedogogiky,

d) pořódóní přednóšek, školení o kurzů,
e) Iektorskó činnost,

0

publikočníčinnost,

9) pořódóní o orgonizovóní společenských okcí zoměřených no Montessori
pedogogiku (besídky, dobročinnésezónní jormorky, opod.),
h) pořódóní o orgonizovóní sportovních okcí
Vedlejší činnostíNójemce joko spolku je dle jeho stonov:

o) oplikoce Montessori pedogogiky v proxi, o to zejméno provozovóním jeslí,
moteřské školky, dětské skupiny,
b)

dolšípedogogické oktivity podporujícírozvoj Montessori pedogogiky
II.

I.

Předmět nójmu

Předmětem nójmu dle této Smlouvy jsou všechny prostory umístěnév
podloŽÍ budovy vymezené v č1. I. odst.
nójmu").

]_.

]_.

nodzemním

o odst. 2. této Smlouqy (dóle jen ,,Předmět

2.

Pronojímote]- touto Sm]ouvou přenechóvó Předmět nójmu Nójemci k dočosnému
vrýIučnémuužívónídle čI. VI. této Smlouvy

o Nójemce se zovozuje plotit zo to

Pronojímoteli nójemné.

3.

Spolu

s

Předmětem nójmu je Nójemce opróvněn užívoti movité věci ve vlostnictví

Pronojímotele, které jsou umístěny v Předmětu nójmu joko jeho zořízení o jejichž

4.

seznom je uveden v PříIoze č. 1této Smlouvy (dóIe jen ,,Movité věci").

Nójemce prohlošuje, že se řódně seznómi] se stovem Předmětu nójmu o v tomto
stovu jej převezme o bude udržovot.

5. O předóní

o převzetí Předmětu nójmu o Movitých věcí sepíšou Smluvní strony

předóvocí protokoJ-.

III.

1.

ÚčeI nójmu

Pronojímotel přenechóvó Nójemci Předmět nójmu do užívóník provozovóní
předmětu činnosti uvedenému v č]. I. odst. 4 této Smlouvy (dóIe jen ,Činnost
nójemce") o Nójemce se zovozuje užívotPředmět nójmu k tomuto účelu.

2.

Nójemce není bez předchozího písemnéhosouhlosu PronojímoteJ.e opróvněn
přenechot Předmět nójmu oni jeho čóst oni Movité věci oni jejich čóst do podnójmu

třetí osobě.
IV. Nójemné o úhrodo zo služby

L.

Smluvní strony touto Smlouvou sjednóvojí nójemné zo Předmět nójmu ve výši
Kč (s}ovy:
korun českých) měsíčně (dóIe jen ,,Nójemné").
V přípodě, že bude plotbo Nójemného podléhot doni z přidoné hodnoty, bude k vliši
Nójemného účtovóno doň z přidoné hodnoty dle plotné próvní úproly.

2.

Sm]uvní strony touto Smlouvou sjednóvojí úplotu zo užívóníMovitých věcí ve vliši

Kč (slovy:

korun českých) měsíčně(dóre jen ,,Úploto zo užívóní

movitých věcí"). V přípodě, že bude plotbo Úploty zo užívóni movitých věci
podléhot doni z přidoné hodnoty, bude k rnýši Úploty za užívónímovitých věci
účtovóno doň z přidoné hodnoty dle plotné próvní úprovy.

3.
4.

Nójemné nezohrnuje nóklody no plnění spojenó s užívónímPředmětu nójmu o
služby s ním související(dóle společně jen ,,Služby")
No úhrodu S]užeb bude Nójemce formou zó]oh plotit Pronojímoteli čóstku ve
5.000,- Kč (slor4y: pět

tisíc korun

qiši

českých) měsíčně(dóle jen ,,Zóloho no služby").

5.

Nójemce se zovozuje plotit Pronojímoteli Nójemné, Úplotu zo užívónímovitých

věcí
o Zó]ohu no služby no bonkovni účetPronojímote]e v zóhloví této Sm]ouvy (dóle

jen,,Bonkovní účetpronojímotele").

6.

Nójemné, Úploto zo užívónímovitých věcí o Zóloho no sJ_užby se povožují zo
uhrozené dnem jejich připsóní no Bonkovní účetpronojímotele.
V. Služby

I.
2.

Po dobu nójmu zojistí Pronojímotel Nójemci dodóvky vody, elektřiny o tepIo.

Sm]uvní strony se dohodIy, že Pronojímotel nejméně jednou v koždémkolendóřním
roce vyúčtujeNójemci nóklody zo poskytovoné S]užby o Zólohy no Služby.
VI. Dobo nójmu

Smluvní strony sjednóvojí nójem dle této Smlouvy no dobu neurčitou počínoje
od 1.8.2019.
VII. Próvo o povinnosti Smluvních stron

1,. Pronojímotel
ve stovu,

s

se zovozuje podpisem této Smlouvy odevzdot Nójemci Předmět nójmu

jokým se Nójemce seznómiJ. o zojistit Nójemci nerušený rnýkon próv

spojených s užívónímPředmětu nójmu.

2.

Nójemce se zovozuje písemně oznómit Pronojímoteli potřebu oprov, které mó

Pronojímotel provést o umožnit provedení těchto oprov; v opočnémpřípodě
Nójemce odpovidó zo škodu, kteró porušením této povinnosti vzniklo. Zjistí-li
Nójemce v Předmětu nójmu poškozenínebo vodu, které je třebo bez prodlení
odstronit, je povinen oznómit to Pronojímoteli ihned. Jiné vody nebo poškození je

povinen

Pronojímoteli

ohlošovot

bez zbytečnéhodok]odu.

3.

Nójemce je povinen uživot Předmět nójmu řódně tok, oby nedochóze1o

k

jeho

poškození o snižovóní jeho hodnoty.

4.

Nójemce je povinen no v]ostní nóklody provódět běžnou údržbuPředmětu nójmu
o drobné oprovy Předmětu nójmu do vliše

5.

Kč zo koždou oprovu

či údržbu.

Nójemce je povinen no vlostní nóklody provódět veškerou údržbuo veškeréoproly

Movitých věcí.

6.

Běžnou údržbouse pro účelytéto smlouvy rozumí zejméno:

-

molovóní interiéru,

oprovy

o

r4iměno kovóní, v]ožek do zómků, k]íčů,
klik

o štítkŮ při

poškození nójemcem,

-

údržbo,oprovo podlohouých krytin,

údržboo oprovo r4ypínočů,pojistek, zósuvek, t]-očítek,objímek o
osvět]ovocích těles, včetně jejich přípodné výměny,

7.

-

udržovóní pořódku o čistoty v prostofu.

Nójemce se zovozuje ohlošovot bez zbytečnéhoodklodu PronojímoteJ.i potřeby
oprov nod rómec běžnéúdržby,dodržovot předpisy plotné no úseku protipožórní
pfevence, bezpečnosti o ochrony zdroví při próci, ochrony životníhoprostředí,
hygieny o likvidoce odpodů.

8.

Úprovy no Předmětu nójmu nod rómec běžnéúdržbyo drobných oprov provódí
o hrodí Pronojímotel.

9.

Nójemce odpovídó Pronojímote]i zo škody, které způsobíno Předmětu nójmu on,
jeho procovníci, osoby s ním spoluprocující, či jiné osoby, které se budou nochózet
no Předmětu nójmu s vědomím Nójemce. Nójemce

je povinen pojistit Předmět

nójmu proti škodóm, o to v rozsohu obvykJ.ém při Činnosti nójemce o rovněž je

povinen mít sjednóno o udržovot pojištěníodpovědnosti zo škodu třetím osobóm,

kteró by mohlo při užívóníPředmětu nójmu těmto osobóm vzniknout, o to
10.

v rozsohu

přiměřeném Činnosti nójemce.

Nójemce

je povinen umožnit Pronojímoteli no požódóní o

v odŮvodněných

přípodech vstup do Předmětu nójmu v přítomnosti zóstupce Nójemce za účelem
kontro}y jeho stovu o dodržovóní účelujeho užívónío podmínek této Smlour,ly.
V přípodech nezbytné potřeby (nopř. hovórie) je Pronojímotel opróvněn vstoupit

do prostoru kdykoliv.

je opróvněn umístit no budově, kde se nolézó Předmět nójmu nebo
v Předmětu nójmu, vlostní reklomní zařizení, štíty,nóvěstí nebo jinó podobnó

u,. Nójemce

znomení,

pouze

po předchozím souh]osu Pronojímotele.
t2.

Pronojímotel o Nójemce jsou povinni
k

si

poskytovot nezbytnou součinnost

řódnému plnění vzójemných próv o povinností d]e této Smlour4y.
VIII. Skončenínójmu

Nójemní vztoh dle této Smlouvy zonikne zejméno:

o.
b.
z.

písemnou dohodou Sm]uvních stron, nebo
písemnou qipovědi.

Tuto Smlouvu ]ze vypovědět bez udóní důvodu. Smluvní strony sjednóvojí délku
uýpovědní doby tok, že toto skončí30. červno nósledujícího po dni doručení
qipovědi druhé Sm]uvní stroně.

3.

přípodě skončenínójemního vztohu zoloženého touto Sm]ouvou se Nójemce
zovozuje prostof bez zbytečnéhoodk]odu r4yklidit, odstronit štíty,nóvěstí či jinó
V

podobnÓ znomení o rek]omní oznočení,o předot Pronojímoteli nejpozději

poslední den trvóní nójmu v řódném stovu ke dni jejich předóní podle této Smlouly
s
4.

přihlédnutím k obvyklému opotřebení, spolu

s

klíči.

přípodě skončenínójemního vztohu zo]oženéhotouto Sm]ouvou se Nójemce
zovozuje předot Pronojímoteli nejpozději poslední den trvóní nójmu Movité věci
V

v řódném

5.

stovu

ke dni jejich předóní podle této Sm]our4y s přihlédnutím k obr4yklému opotřebení.

Pronojímotel je opróvněn r4yklidit Předmět nójmu o věci ve vlostnictví Nójemce
umístěné v Předmětu nójmu s]ožit do úscholy, to vše no nókJ_ody Nójemce,

nevyklidí-li Předmět Nójmu Nójemce řódně

o včos.

ix. zóvěrečnó ustonovení

1,. Toto

2.
3.

Sm]ouvo je uzovřenó dnem podpisu obou Sm]uvních stron.

Toto Sm]ouvo nobývó účinnostiprvním dnem doby nójmu dle č1. VI. této Smlouvy.
Tuto Smlouvu ]ze měnit nebo doplňovot pouze písemnou dohodou Sm]uvních stron,
o to ve

4.

formě číslovonýchdodotků.

Pokud není ve Sm]ouvě sjednóno něco jiného, řidí se próvo

o povinnosti

z

ní

vyp}ývojícíusto noveními občo nského zó koníku.

5.

V přípodě, že některé ustonovení této Smlouvy nebo jeho čóst je nebo se stone

neplotným, zŮstóvojí ostotní ustonovení této Smlour4y plotnó. Smluvní strony se

zovozují nohrodit neplotné ustonoveni jiným, plotným, které svým obsohem

o

smyslem odpovídó nejlépe obsohu o smyslu ustonovení původního,neplotného.

6.

Smluvní strony se zovozují řešit spory vzniklé v souvis]osti

s

touto Sm]ouvou

především smírnou cestou. Spory bude řešit věcně o místně příslušný soud České
republiky. Toto Sm]ouvo se vyklódó o řídi próvními předpisy Českérepubliky.

7.

Ukončenítéto Sm]ouly se nedotýkó nóroku Smluvních stron no nóhrodu škody o
jiných nórokŮ, které dle této Smlouvy nebo vzh]edem ke své povoze mojí trvot i po
ukončení Smlouvy.

8.

Sm]uvní strony se vlislovně dohodly, že vylučujíoplikoci ust. 9 2315 občonského

zókoníku, tedy dohodly, že nójemce nemó próvo no nóhrodu zo vlihodu
pronojímotele, nebo nového nójemce, kterou získo]i převzetím zókoznické
zóklodny vybudovoné vypovězeným nójemcem.
9.

Sm]uvní strony vl7sJ-ovně potvrzují, že zókladní podmínky této Smlouvy jsou
výsledkem jednóní Smluvnich stron o koždó ze Sm]uvních stron mě]o příIežitost

ovlivnit obsoh zók]odních podmínek této Smlouvy. Smluvní strony dóle rnýslovně
potvrzují, že při sjednóvóní této Smlouvy nemělo žódnó ze Smluvních stron
postovení slobšísm]uvní strony ve smyslu ustonovení § 433 občonskéhozókoníku.
10.

Toto Sm]ouvo je sepsóno ve čtyřech (4) vyhotovenich s plotností originótu
českém,z nichž koždó ze Smluvních stron obdrži dvě

11,.

(2)

v

jozyce

vyhotovení.

Smluvní strony prohlošují,že smlouvu uzovíroji podle své skutečnéo svobodné
vŮle, že si Sm]ouvu přečetly, s jejím obsohem souhlosí, což stvrzují vlostnoručními
podpisy.

12.

Nedi]nou součóstítéto SmIouvy jsou nósledující přílohy:

Příloho č. ]- - Seznom Movitých věcí (č1. II. odst.

3

této Smlour4y)

.--\

-:

,..

PK

Office Medio Services

s.r.o.

Petro Kubisovó, jednoteJ.ko
předsedo

Noše školko třído A spolek
Romono

Vochtovó,

