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Město Příbram
Městský úřad Příbram
Tyršova 108
261 01 Příbram

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 'TDGHQQQ Sb , o svobodném přístupu
k informacím. \.r platném znění (dále zákon)

Ve snwsiu ust. % 14 zákona žádám o poskytnutí informací — kopie nájemní smlouvy včetně případných
dodatku mezi městem Přibramjako pronagimatelem & nájemcem objektu znamehojako restaurace
Šachta"
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VÁŠ DOPIS ZN:
SP!S_ZNAČKA: _ _
ČÍSLDJEDNACÍ: AH x2014

VYŘIZUJE: PhDr.V.Cemá
TELJFAX: 318529815318498296
E-MAIL: vera.oerna©pribram-city.cz

DATUM; 9.10.2014

Váženýpane-
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smysíu zákona č. 106f1999 Sb. o

svobodném přístupu kinformacím Vám z ' ' ' na nebytový prostor vč.

dodatků 1-6 V Příbrami IMOS — nájemcem je

S pozdravem

PhDr
vede ní kanceláře
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p_„x— [) nájmu nebytových prostur

č. (J!2ÚHSI356IOSBKK

Smluvní strany:
Pronajímami: Město Příbram

“zastoupené starostou Ing, Ivanťm Fukaou

se sídlem; Tyršm-z-L 108. 261 19 Příbram !
160: 243 132
Bankovní spojen? Čcekň Rpořitclna. n. 5.. Příbram

C:. E:. '

Zu včcná pmční odpovídá: Ing. Margita Kroupuva
73 ekonomická plnění odpm'ídáu Drahomíra Čejková

&

Našemu:-

uxm'ímjí níže Ln'cdunéim drlc. můaiuc u ruku dh; & 3 zák G_ 1263000 ňh., „ nájmu :=.

podnájmu nehytm-ých _l'H'ÚbIOI'. \'c můni pomlčjších přudpisúv lum smšmn'u:

ČI. |
Předmět nájmu

l.! Pronqiinmtcl jc vlzlfamikcm objektu v Příbrami !. Na l'říliupcch 105. zapsaném nn Ham
\-'EzlálllÍC[\-'Í &. IUUUI pm kala-lhtrúftlř území Příbram 11 KaLuatrálního úřadu pro Slí'ťduůcsixý kraj.
katasmiiní pracwišič Příbram. w kterém pmnujínu'i nájemci rwhyiurú prnatm'y mnišíúnú \
I.l'Í“ a \' |,Nl)ucclkuvč\ý|11ůí'c 476 m2 (pí'íhyhu C, ŽL

1.2 Nňjcmci h_xl) pí'iciC-tm3- ncbytmú prostou na základě mncmrí Rady můsm Příbram č.
_ŠSU'ĚE'lUi zr duc 2.5.2005.

1.3 Záměr pr“c')1":a'1_'1111L.t nuhytmých pm:;lur b_\I Auf'cjnčn na úřední cícstc \fiL-nmkciw úřadu
\-' I7'i'1'bmmi. 'l'yršm ;! IUH.L1LI 31.3.2005. dn ÉUÁČE'IUŠ. L_]. ŠI dni.

Čt. 2
Účel nájmu

2.1 Pmnujínuucl prmmjímá nájemci výšc uvedené nebytové prostm-y za účelem prmuzm'áni
vinárny a restaurace. K jinému. ncz uvedenému ÚCL'ÍL! nelze prnnauntú nehyunc prosim) bc?
písemného snuhlmu |.1r0nujínmtc1c užívat. Jinak Ru—jcclná n hrubš- purušcní ruímmní 311110le)
1111 shunt“ núj cmcc.

(1.3
Úhrada nájemného a služeb && mijmem spnjcných

3.1 [."-ena zu prmuljcm rmbylnvých prostor je stanovena dohodou a učiní Ků'mmr'nk. ti.
-Kč za mk [Rinvyi Hh'msrndcršfulí\'icČt)“Í'Í:št:lůt3-'ř'ik0l“tln_VČL'ójRÚ]l. tj. '(i'

měsíčně. Tutu Cítstla'u bude; hradil nájemce hcthtmummim přcwdcan du 15. dnu přislušufhu



mča'íce na účet pronajímateže u České spořitelny! 3.3.. č.účtu

3.2 Pronajímatel jc oprávnčnjednostrannč zvýšit nájemné úměrně k míře. inflace pubiikované
Českým staiístickým úřadem. Za základ bude považována “výše nájemného ke dni pudpisu
tém smiouvy, nebo kr: dni posledního zvýšení nájemého; Nájemní: je pronajímatel Oprávněn
zvýšil v případě. že míra inflace bude vyšší než 3%. Nájemce se zavazuje hradil 1010 zvýšené
nájemné. Termín zvýšení nájemného & způsob jeho výpočtu bude nájemci sdčicn písemně
změnou obsahu výpočtového listu, který je ncdíinou snučástí této smlouvy.

3.3 Pronajímalel sauhlast aby si nájemce dodávku elektrické energie, zemního plynu za odvoz
odpadků zajistif & Přihlásil u příslušných dodavatelů na svoji osobu a veškerou jejich spotřebu
hradil ze svého. Úplata za vodné stočné a srážkovou vodu bude hrazena forman měsiční
xáiohy; kteráje splatná do 15. dne přisiušného měsíce. bezhotovostním přcx-udem na výdajový
účet pronajímatele u České spoí-itclny„a.s.. &. účtu “
ve“ výši dle výpočtového listu, kteaýje nedílnou součástí této smlouvy.

3.4 Pr'tmnaiimatel je povinen skutečné náklaly za vodné. stočné a srážkowu vodu nájemci
každoročně vyúčtovat na základě skutečné sputřeby naměřené podružným vodomůrcm a na
základě faktury od dodavatele, a La n::jpozdčií do konce 2. měsíce následujícího kalendářního
roku. Na požádání budnu nájťmci předloženy potřebné doklady.

3.5 Pronajímatcl si vyhrazuje právo upravil výši záiohy za vodné. stočné a srážkovou vadu
podle skutečnosti předchozího roku. Změna výše zálohy bude nájemci oznámena písemné
změnou obsahu výpočtového listu. který je nedílnou součástí této Smlouvy. Nájemce sc
zavazuíc hradil mtm upravenou zálohu ode. dne uvedeného na výpočtovém listě.

3.6 Při prodicní s placením nájemného & úplaty za služby dle odst. 3.3 uhradí náticmce
pronajímateli úrok z prodlení. Výše: úroku z prodlení činí ročně d\'ujnásubek dis-komní sazby.
stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni prodlení splněním peněžilého
dluhu.

čm
Duba nájmu a výpovědní lhůty

4.1 Náiemní smlouva se uzavírá na dobu neurčiaou s tříměsíční Výpovědní lhůtou :; účinnusli
od 1.6.2005.

4.2 V případech jaka:
- nájemce užívá nebytový prustnr v ruzporu se smiouvom
— nájemce je o výše než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo úhrady
za služby, jejichž poskytování je spojeno s nájmenm
- hrubého: porušení smluvních vztahů v této smlouvě uvedených,
- nájemce přenechá nebytový prostor nebo jeho část do podnájmu bez souhlasu pronajímawie.
lze smlouvu vypovědět písemně s_icdnomčsíčni výpovědní lhůtou. která počíná běžet prvého
dne následujícího měsíce po doručení výpovědi.

4.3 Nájemce po skončení nájmu pronajaté prostory předá zámupci pronajimatele ve stavu
odpovídajíchw běžném u opatřebcní .



4.4 Smiuvní strany se dále dohodly. že 'v případě, že- nájemce nevyklidí nebytové prostory dokonce výpovědní lhůty popřípadě do konec platnosti smlouw o nájmu nebytových prostor.zaplatí pronajímaleii smluvní pokutu ve výši trojnásobku měsíčnřho nájmu za každý dalšízapočatý měsíc prodlení. Zaplacením smíuvní pokuay není dmčcno právo pronajímalaše nanáhradu případné “škody

ČLS
Práva a povinnosti nájemce

5.1 Nájemce prohlašuje, že mu bylo umožněno si pronajímané prostory prohlédnout aje mutím znám szav těchto prostor.

5.2 Pronajímatel se zavazuje poskytovat nájemci služby quiénč s nájmcm \! rozsahu,množství a kvalitě určené obecnými právními předpisy.

5.3 Nájemce odpovídá pronajímateli za škody na pronajatém majetku způsobené porušenímpovinností vyplývajících z této smlouvy a povinnastí vyplývajících znbccně planýchpředpisů.

5.4 Nájemce se zároveň zavazuje plnit povinnosti vwlývající 59: zákona &. I33r'85 Sb.., opožární ochraně. ve znění pozdějších předpisů. a z právních předpisů jej daplňujicich a další.kteréjsou pro pruvomvání činností stanoveny nbecuč závaznými předpisy.Zeúišťuvat na: vlastní nákiady potřebné revize dle nbecnč závazných předpisů. které mwupravují a nést odpovčdnoxt za nesplnění těchto povinností.

5.5 Nájemce je povinen zajišťoval & hradit náklady spojené s obvyklým udržovánímnchylových pros'm vyplývajících z příslušných právních předpisů. pokud se potřebaprovedení oprav a údržby projeví v době. kdy nájem trvá. např.:
— nmlování a Úpravy omítek
— nátěry oken a dveří
- udržování a opravy podlah & podlahových krytin
- opravy uvolněných dlaždic & obkladů

_- desinfekci, dcsinsckci. deratizaci
:— opravy Sanitárních zařízení až. na rozhraní kanalizační swupačky ;— aasklívání oken, dveří a'stčn včetně opravy okenních parapetů
.- opravy el. zařízení. a to: opravy a výměny spínačů. pojistek. jističů. zásuvek. objímek.záři W315 [žárovek]

- opravy a výměny zámků. klik. štítků. západek. ventilací. mříží apod.

5.6 Nájemceje povinen udržovat \; pronajatých prostorách čistotu :: ]mi-ádck.

5.7 Opravy nad rámec běžné údržby (viz bod 5.5) zajišt'uje a hradí pronajímatel. Nájemce jepovinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli jakékoliv závady vyžadujícíprovedení oprav nad rámec obvyklého udržování a poskytnout pmnajímalcli nezbytnousoučinnost k jejich provedení. V případě. že takto nájemce neučiní. nese odpovědnost zaškoůy v souvislosti s tím vzniklé.

5.8 Nájemce umožní pronaiímateii preventivní prohlídky pronajatých prostor za svépřiiomnosti.



5.9 Stavební úpravy nebo jiné podstatné ;cmčny \: pronajalých ptmtnrách H\UŽC nájemceprováděl výhradně s předchozím písemným souhlaacm pFOHi-ljfmáilulť.

5.10 Nájemce souhiasí s tím. že nemá vůči pronaíímatelí nárok na úhradu \ynalmžcnýuhňnančních nákladů na Lechnickó zhodnocení pronajatých prostor. a ta; mu po zániku nájnm.

íll Nájemce bere na Vědomí. že ohjckt jc pojištěn na úhradu škod n'mikřých kixřam.vandalizmcm: krádeží (pauzu \'šak mujmku ve \'Iasmšcu'í pronajímatele).

5.12 Nájemce ju pmfincn oznámit pronajímateli změny. které nastanou vc způsnhu užívánípmnqialých 113135101" a zavazujc .se. že bez přadcimxího píscmnóhn souhlaau pronajímatelenepřenechá prmajaié prostory do pmnájnm jinému suhtektu. Tam pot'inms: ac %“"ZIíihUJť & na531110113 O sdružení podia občamkóho zákoníku. Porušení Léto pmimmsLí jc hrubýmporušením podmínek této nájemní smíoux'y ze strany nájerm-u.

5.i3 Nájemce. je oprávněn umíslii \- pronajatých prostorách na své uákřady aařízcnř numé'(. provozu své činnosti.

č.ILl fnhn'mnční. reklamní a-t pmpuguůní zařizení umísíčnc n;: uíabjL-luu k_mžguiui; pump.;souhlas pronajímalulc. případně p:?stššóhá nhhíšcní SLM'ChnítllL! úřadu.

(11)

Ostatní ujednání
(:_I (")Mlnusli. ktorú ncjsnu upraveny mulo xmloumu. se řídí LlStallhncními xúkrma č.! lu. mon H'h.. případně vhůunským zákcmíkc—m.

ča..? Smlouvu it: scprmu \'c Lřcch x_xhniuvcnich s plamnxn OI'Ígilialhl. ') nich? d\ů niwdrříprm'mjílmwl u_infdnn najcmce.

6.3 km smlouvu nabývá ptamusii dnem pndpiau uhčnm smluvními stranami :| účinnou!dnum s_iudnunčhu nájemním poměru (víz ci. 4. míst. 4. I ].

CH Ohi- amiux'ní :anim) pm pítčauní Leto smtum'y pruhiušují. Ze Htluhlíthí s_iujím ahauhcm LI. kuh_x Ia <L“]35i'1|'131 podiu prav. clix'ých údaju. \in důkaz luhu Dí'ipk'leijl' m1 Hmmm u x\i- j'uuLÉI'wěn'ý..
/ _

.V Příbrami LÍHC V I'š'íbt'amidnc ..

Přílohy: (\ l -- 'v'j'púůhn'ý Iim
č. 2 - Seznam nehylnvých presun“
č_ “: -- Živnostenský list y_n: dne 17.3.2004 a osvédůeni :) rugihtmui & přidclcni Uli"&, 4 „ Předávací pmlokul


