
sMLoUYA o NÁ"lMU NEBYTovÝcn PRoSToR
vavŤenápodle $ 3 zíkona číslo 1 |611990 Sb., o nájmu a podnájmu nebýových prostor

ve znění pozdějších předpisů

Dne, měsíce a.roku níže uvedeného uzavírají smluvní strany :

1. PRONAJIMATEL : TJ Spartak J ABLUNKA

2. xÁ.lnvrcr :

zastoupený předsedou TJ Spartak Jablůnka
p.JiřímBARToNEM
lC z 48773280
Česká spořite|na a.s.
č. ú. 176552339/0800
75623 Jablůnkačp. l87

obec JABLŮNKA
zastoupená starosto u obce Jablůnka
p.č"ňr"mHAJxÝnn
IČ: 00303852
Komerční banka a.s. pobočka Vsetín
č,. ú.4729.851/0100
75623 Jablůnkačp.365

smlouvu o nájmu nebytových prostor
t a kt o :

L
Předmět smlouvy a nájmu

1. Pronajímatel je vlastníkem budovy tělocviěny Jablůnka čp. 187 v jejichŽ prostorách
se nacháuí nebýové prostory :

- velký sál tělocvičny,
- malý sál tělocvičny,
- vstupní prostory včetně chodeb'
. sociá|ní zaŤlzeru ( wC' sprchy ),
- bytovájednotka pro správce objektu.
Pronajímatel touto smlouvou pronajímá uvedené nebytové prostory v odst. 1. nájemci
mimo bytovou jednotku k účelu za podmínek v této smlouvě dále uvedených.

il.
Úče| ná;mu

Nájemce se zavazýe' že pronajaté prostory budou používat pro tělesnou výchow Žáci
Zák|adní školy v Jablůnce :
. harmonogram hodin tělesné výchovy žát<r\ZŠ Jablůnka je řešen samostatnou

dohodou me zi TJ Spartak Jablůnka a zŠ Jablůnka.
Nájemce se zavazlje užívatnebýové prostory způsobem obvyklým pro tělesnou
výchovu žákn Zs Jablůnka a nepoškozuj icím práva pronajímatele.
Pro užívání nebýových prostor a společných prostor budovy tělocviěny je rriíjemce
povinen dodržo'lat Rád budovy, ktery je vyvěšem u vstupu do budovy.
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trvání nájmu
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4.

Nájemní smlouva se uzavírá a nájem nebytových p-'9.t9T sjednává na dobu neurčitou

( nejméně však na dobu 10 let bez práíavýpovědi nájemci za strany pronajímatele ).

IV.
Nájemné a jeho úhrada

Nájemné se mezi smltrvními stranami sjednává podle zákonač), 526l|99a Sb., o )

cenách ve znění pozdějších předpisů, a tďv roční !á,t.e . . . 1 000,. Kč 
'

*ill; ůH ff,ffiného za užívání pronajatých nebytových prostor činí . . 500,- Kč,

slovy: pět set korun.

Nájemce je povinenplatit nájemné pronajímateli'nejpozději 5 den v měsíci následujícím

po uplynulém roku a.to buď hotovostní piatbou.d9 ó*9d:'TJ Spartak Jablůnka nebo

naúčetpronajímat.i.doČeskéspořitelnya.s'.č.!.L76o552339/0800.
Pokud pronajímat"i .,",ptni své povinnosti 

" 
této smlouvy, nebo ze zákonao nájmu a pod-

nájmunebytovýchprostor,vdůsledkučehožmůženájemceužívatnebytovéprostoromezeně,
*á naj"m". náiok na poměrnou slevu nájemného

v.
Úhrada za služby spojené z užívánÍm nebytových prostor

1. Roční výše nájemného za služby _ náklady za úklid pronajatých

.uriÁ"i'tWC, umýv árna a sprchy ), ostraha objektu činí . . . .

prostor včetně sociálního
500'- Kč,

1.

J.

2,ť:Jí'#ili::Íi*]"*"uhozaslužbyjsoutaktéžčtvrtletnínákladyzadodávkuteplaateplé
vody, vodné 

" 
u"oi,e, J"Ja*u 

"r"n,ióte 
energie a za vylživání prostor a společných zaÍizeni

objektu.

vr'
Předání a převzetí nebytoqých prostor

Pronajímatel se zavazuje předat nebytové prostory.dle bodu Vl nájemci ve stavu, způsobilém

ke smluvenému užíváni a v tomto stavu je svým nákladem udržovat.

K předaní prostor ňňí'"',.l"m a jejiJh prá,,etinájemcem dojde dne 2. 1.200ó. o předaní

a převzetí nebytovýcí piouo. sepíší-smíu-v.ní strany ,ápis,ve kterém bude uveden předávací

stav nebýovýctr prostJ;;;ř.'"ě' ,p."ir,řouano jejich Lařizeni, Zitpis se vyhotoví po jednom

vjtisku pro každou ze smluvních stran.

Za stejných poaminet se u,kut"ční wácení nebytoqých prostor pronajímateli v případě skon-

čení ruíjmu v souladu s touto smlouvou.

vil'
Stavební úpravy

Bez souhlasu pronajímatele nesmí nájemce provádět v pronajatých prostoráchžádné stavební

úpravy' které by p"áéň;ir"hlášení nebo schváleni podle stavebního zákona.

Nájemce je povinen be'oákhdně oznámit pronajírnateli písemně potřebu oprav' které

je zapotřebi u p,onuiuty.t, prostorách provést, a umožnit jejich provedení.
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Skončení pronájmu

l.
)

Nájempodletétosmlouvymůžebýnejdříveukoněenk31.12.2016.
Při ukončeď nájmu je ruíjemce po\,i''"" předat vykl1zen.e nebytové prostory pronajímateli

u. ,iu*, v jakém jim byly převzaty, s piihlédnutím k obvyklému opotřebení, a to do

5 dnů po skončení nájrnu.

3. Pro vrácení nebýových prostor pronajimateli platí bod vI2 této smlouvy.

IX.
ostatní ujednání

l. Nájemce je povinen v pronajatých prostor zajišťovat pžarníprevenci v souladu s platnými

předpisy.

x.
Závérečná ustanovení

Smlouvu |ze změnttnebo doplnit pouze písemnými, vzájemně odsouhlasenými a podepsa-

.,y-i aoautky, které jsou oěíslouď''y u stávají se nedflnou součástí smlouvy.

V otázkách, které tat"o smlouva vysioveně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních

stran v tomto na;emnim vztahu Íidízéú<onem e. t |611990 S., popř. dalšími obecně závaz-

nými předpisy české republiky, vžlv v platném zněni. 
.

Smlouva se vyhotovuje a podépizujó.,o" etyr""h stejnopisech, po dvou pro každouze

smluvních stran. | '
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího současného podpisu oběma smluvními stranami

s účinností dne 2. 1.2006.
Strany prohlďují, Že si tuto smlouvu před jejím podpisem přeěetly, že smlouva je v sou-

ladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a s ouiatrern souhlasí.Na dtkaztoho připojují

své podpisy 
T] 
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V Jablůnce

Čeněk H A J
starosta obce
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