Podmínky výb rového ízení
Poloha areálu
Areál se nachází v obci V domice na b ehu Labe na pozemkové parcele č. 42/14, cca 2 km od m sta
Roudnice nad Labem. Areál sloužící obyvatel m ke kulturnímu a sportovnímu vyžití. Areál leží na
trase páte ní cyklistické stezky Litom ice – M lník.
Vybavení areálu
Areál tvo í zd ná budova rychlého občerstvení, zd ná budova sociálního za ízení s bezbariérovým
p ístupem a vybavením dle platných hygienických norem, malý d ev ný altán pro hudbu s
osv tlením a p ípojkou el. energie, osv tlený taneční parket, velký d ev ný altán pro návšt vníky se
zabudovanými sestavami laviček a stol , s osv tlením a p ípojkou el. Energie, d tské h išt s herními
prvky, sportovní h išt na míčové sporty s um lým povrchem, sestava venkovních cvičebních prvk
pro dosp lé, boulodrom (sestava h iš na pétanque) a hasičské cvičné h išt . Celá plocha je dopln na
výsadbou zelen a travnatou plochou.
Účel výb rového ízení
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném zn ní (obecní z ízení) Obec V domice vyhlásila
zám r pronajmout budovu rychlého občerstvení na st. parcele č. 685, budovu sociálního za ízení na
st. parcele č. 566 a altány včetn tanečního parketu na p. parcele č. 42/30 v katastrálním území a obci
V domice, zapsané u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj, Katastrální pracovišt Litom ice na
listu vlastnictví č. 1 pro Obec V domice, ke komerční činnosti poskytování služeb rychlého
občerstvení a kulturního a sportovního vyžití občan ve ve ejném sportovn rekreačním areálu na
p.p.č. 42/14 v KÚ obce V domice.
Pronájem se netýká h iš a travnaté plochy s ve ejnou zelení.
P edm tem pronájmu bude rychlé občerstvení, malý a velký altán, taneční parket a sociální
za ízení s veškerým p íslušenstvím.
Pronajatá část areálu bude využívána výhradn a pouze za účelem poskytování rychlého občerstvení
a kulturních akcí, po ádaných nájemcem, obcí nebo zájmovými spolky a sportovními kluby,
majícími sídlo v obci V domice. Obec a výše zmi ované spolky a kluby budou mít právo na
bezplatné užívání areálu v dob konání akce, vyjma objektu rychlého občerstvení. Každou akci je
po adatel povinen nájemci oznámit nejpozd ji 14 dní p ed jejím konáním. Obec se naopak zaváže, že
po dobu konání akcí jí po ádaných nebo akcí klub a spolk , nebude možné bez dohody s nájemcem
v areálu provozovat jiné za ízení rychlého občerstvení. Nájemce areálu bude moci sám kulturní a
sportovní akce po ádat, vždy však po ádném ohlášení obecnímu ú adu ve V domicích a se
souhlasem obce.
Budova rychlého občerstvení je nov vybudovaná stavba. Sestává z prostoru prodeje občerstvení –
12,11m2 s výdejním okénkem, sezení pro hosty – 19,27m2 odd leného od prostoru prodeje barovým
pultem, a zázemí – sklad, p edsí a wc pro personál. Budova je částečn vybavena za izovacími
p edm ty. Vytáp ní je možné nainstalovanými elektrickými p ímotopy. Budova je chrán na EZS a
kamerami.
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Podmínky pronájmu
Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou od 01.3.2018 do 28.2.2019. Nájem je možné
prodloužit v souladu s § 2230 občanského zákoníku; smlouva se prodlužuje vždy o 1 rok.
Mezi nájemcem a pronajímatelem bude uzav ena písemná nájemní smlouva, která bude
podrobn upravovat podmínky pronájmu.
Budoucí nájemce musí vykonávat p edm t nájmu sám jako subjekt, nikoliv prost ednictvím
jiné právnické či fyzické osoby oprávn né k podnikání.
Nájemce není oprávn n dát pronajatý p edm t nájmu do pronájmu další osob .
Výpov dní lh ta k p edčasnému ukončení nájemního vztahu ze strany nájemce je stanovena
na dobu dvou kalendá ních m síc .
Výpov nájemního vztahu ze strany pronajímatele bez výpov dní doby bude možná p i
opakovaném porušení provozního ádu areálu, který bude p ílohou nájemní smlouvy.
Porušení provozního ádu musí být prokazatelným zp sobem pronajímatelem doloženo k
výpov di z nájmu.
Nájemné bude stanoveno částkou, skládající se ze dvou částí.
- pevná část – vlastní nájemné za užívání areálu po dobu pronájmu (1 rok) nabídne budoucí nájemce ve výb rovém ízení
- část za spot ebované energie – paušální část, která bude najednou vyúčtována a
rozdíl vyrovnán. Tato část za spot ebované energie (zálohy) se stanovuje (roční)
na částku 39.000,-Kč a skládá se z platby za vodné a stočné ve výši 15.000,-Kč a z
platby za odb r elektrické energie ve výši 24.000,-Kč.
▪ (p ívod elektrické energie i vody do areálu je osazen m iči spot eby, které
budou podkladem pro roční vyúčtování části za spot ebované energie)
- platba nájemného i záloh je m síčn

• Drobné opravy pronajímaných objekt do 3.000,- Kč budou hrazeny nájemcem.
• Nájemce má právo provád t zm ny p edm tu nájmu pouze s p edchozím souhlasem
pronajímatele.
• Nájemce bude povinen zapojit se do systému sb ru a svozu komunálního odpadu obce.
• Za izovací p edm ty, které nejsou součástí rychlého občerstvení, po ídí nájemce na své
náklady.
• Nájemce je povinen zajistit pojišt ní veškerého svého majetku včetn pojišt ní odpov dnosti
za škody zp sobené t etí osob .
• Budovu rychlého občerstvení je p i odchodu nutno zajistit instalovaným EZS.
• Nájemce nesmí manipulovat s instalovaným kamerovým a záznamovým za ízení.
• V objektu občerstvení nesmí nájemce va it jídla jako v restauraci, ale jen podávat hotová jídla
nevyžadující p ípravu nebo s jednoduchou p ípravou – prodej balených i nebalených potravin
určených k p ímé spot eb , pokrmy s jednoduchou tepelnou úpravou (párek v rohlíku,
hranolky, klobása apod.), studené pokrmy, teplé a studené nápoje.
Provozní ád areálu
• Pronajatý areál slouží výhradn k provozování rychlého občerstvení se sociálním za ízením
na trase cyklistické stezky jako místo pro občerstvení a oddech spoluobčan nebo
návšt vník naší obce, či k po ádání kulturních a sportovních akcí pronajímatelem,
nájemcem nebo zájmovým sdružením obce. Za jiným účelem je tento areál provozovat
zakázáno.
• Nájemce musí mít na viditelném míst vyv šenu provozní dobu areálu, a tu bezpodmínečn
dodržovat.
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• V provozní dob je nájemce povinen umožnit ve ejnosti využívání sociálního za ízení. Dále
je povinen toto udržovat v čistot a zajistit všechny provozní nápln . Po dohod
s po adatelem nájemce zp ístupní WC po celou dobu konání sportovních a kulturních akcí.
• Pronajímatel si vyhrazuje právo na určení časového limitu, ve kterém je areál možno
provozovat. Tento časový limit je v rozmezí mezi 8.00 – 22.00 hodinou ve dnech ned le až
čtvrtek, v rozmezí mezi 8.00 – 23.00 hodinou ve dnech pátek a sobota, nebo ve dne p ed
dnem státního svátku. Po 22.00 hodin je nutné dodržovat noční klid.
• Otevírací doba nájemce musí být v limitu určeném pronajímatelem. P ekročení limitu
provozní doby bude považováno jako porušení nájemní smlouvy. Porušení tohoto ustanovení
bude tolerováno pouze jednou. Další porušení smlouvy povede k jejímu vypov zení
• Kulturní akce, p i kterých by byl noční klid krácen, je nutné schválit zastupitelstvem obce a
uvést v Obecn závazné vyhlášce obce o výjimečném zkrácení doby nočního klidu. Ta se
aktualizuje 1x ročn .
• V objektu rychlého občerstvení platí zákaz kou ení.
• Nájemce odpovídá za striktní dodržování právních p edpis na ochranu zdraví (protiku ácké
zákony, zákon o značení lihu apod.). Porušování t chto p edpis p i provozu bude bráno jako
hrubé porušení smlouvy.
• Nájemce odpovídá po dobu provozu dle vyv šených provozních hodin za po ádek v okruhu
30 metr od každé součásti pronajatého areálu.
• Nájemce dále odpovídá po dobu provozu za dodržování klidu a slušného chování návšt vník
pronajatého areálu. Nadm rný hluk a vulgarita host je nep ípustná.
• Pronajímatel zakazuje vjezd motorových vozidel do areálu, parkování je možno na
odstavných plochách u d tského h išt . Nájemci areálu a zásobování je vjezd povolen na
dobu nezbytn nutnou pro dopravu zboží. V dob konání kulturní akce je povolen vjezd
účinkujícím op t na nezbytn nutnou dobu.
• Rozd lávání ohn mimo k tomu určené ohništ je zakázáno. Za bezpečnost v okolí ohništ p i
rozd laném ohni odpovídá nájemce nebo po adatel kulturní akce. Po ukončení akce je t eba
ádn ohništ zajistit, aby nedošlo k p ípadnému znovuvzplanutí.
• V areálu je zakázán volný pohyb ps .
• Nájemce je povinen ádn se o pronajatý majetek starat a každé jeho poškození ihned hlásit
pronajímateli.
• Nájemce bude zajiš ovat bezplatnou p jčovnu volejbalové sít , míče na volejbal a
fotbalového míče, které mu budou obcí p edány. Za p jčené p edm ty je nájemce oprávn n
požadovat finanční zálohu.
Požadavky na uchazeče pro podání nabídky
Podaná nabídka musí obsahovat:
• Vypln nou p ihlášku do výb rového ízení (p íloha č.4)
• prokázání kvalifikačních p edpoklad (formou čestného prohlášení) – minimáln roční praxe
v oboru v p edchozích 5 letech
• ú edn ov enou kopii živnostenského listu, p ípadn výpis z Obchodního rejst íku
• originál nebo ov enou kopii výpisu z Rejst íku trest ne starší 30 dn

Hodnocení nabídek
Základním kritériem je výše nabídnuté ceny v Kč za roční pronájem (včetn DPH). Vybrána bude
nabídka s nejvyšší cenou, která bude spl ovat ostatní požadavky, stanovené v t chto podmínkách. P i
shod ceny bude brán z etel na datum a čas podání nabídky.
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Lh ta, místo a zp sob podávání nabídek
• Datum ukončení podávání nabídek je 26.2.2018 do 16:00 hodin.
• Nabídky lze zasílat poštou na adresu: Obec V domice, Na Pr honu 270, 413 01 V domice
nebo osobn na podateln Obecního ú adu ve V domicích v ú edních hodinách.
• Nabídky budou podány v písemné form v uzav ené obálce, označené „Výb rové ízení na
pronájem rychlého občerstvení – neotvírat“,
• Prohlídka areálu je možná po dohod na tel. 723 824 329.
Záv rečná ustanovení
• Obec V domice si vyhrazuje právo toto výb rové ízení zrušit.
• S vybraným zájemcem bude uzav ena do 10-ti kalendá ních dn od ukončení výb rového
ízení nájemní smlouva. Pokud nebude smlouva v termínu uzav ena z d vodu odstoupení od
zám ru pronájmu zájemcem, bude neprodlen vyzván další v po adí.
Toto výb rové ízení není výb rovým ízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. v platném zn ní.

Ve V domicích dne 2.2.2018
Václav Tyl
Starosta obce
P ílohy:
P
P
P
P

íloha č. 1
íloha č. 2
íloha č. 3
íloha č. 4

Vymezení p edm tu nájmu
Návrh nájemní smlouvy
Vymezení b žné údržby
P ihláška do výb rového ízení
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Smlouva o nájmu č. x/2018
uzav ená níže uvedeného dne, m síce a roku, mezi:
Obec V domice, IČ: 002 64 598
sídlem V domice, Na Pr honu 270, PSČ 413 01
zastoupena Václavem Tylem, starostou
(dále jen ,,pronajímatel“)
a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupená x
(dále jen ,,nájemce“)

I.
Účel smlouvy
Účelem této Nájemní smlouvy (dále jen „smlouva“) je p enechání p edm tu nájmu
pronajímatelem nájemci k dočasnému užívání za sjednané nájemné.
II.
P edm t nájmu
1) P edm tem nájmu je:
a) budova rychlého občerstvení na st. parcele č. 685
b) budova sociálního za ízení na st. parcele č. 566
c) altány včetn tanečního parketu na p. parcele č. 42/30
vše v katastrálním území a obci V domice, zapsané u Katastrálního ú adu pro Ústecký kraj,
Katastrální pracovišt Litom ice na listu vlastnictví č. 1 pro Obec V domice,
viz P íloha č. 1, která tvo í nedílnou součást této smlouvy,
2) P esný popis p edm tu nájmu a jeho vybavení a stav p edm tu nájmu je uveden
v Protokolu o p edání a p evzetí p edm tu nájmu, který je P ílohou č. 2 této smlouvy, a tvo í
její nedílnou součást.
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III.
Účel nájmu
1) P edm t nájmu je nájemci p enecháván za účelem provozování hostinské činnosti
spočívající v poskytování rychlého občerstvení p i kulturních a sportovních akcích
po ádaných pronajímatelem nebo zájmovými spolky a sportovními kluby, které mají své sídlo
na katastru obce V domice. V p ípad , že budou napln ny podmínky čl. VII. odst. 16 této
smlouvy, je nájemce oprávn n po ádat kulturní a/nebo sportovní akce.
2) Nájemce využije jednotlivé složky p edm tu nájmu v souladu s jejich stavebn technickým
určením a kolaudačním rozhodnutím.
3) P edm tem podnikání nájemce jako podnikatele na p edm tu nájmu je hostinská činnost.
4) P ílohou č. 3 této smlouvy je výpis z živnostenského rejst íku nájemce.
5) Nájemce prohlašuje, že:
a) je držitelem p íslušných oprávn ní k provozování činnosti vymezené v odst. 1)
v p edm tu nájmu;
b) je odborn zp sobilý k provozování činnosti vymezené v odst. 1) v p edm tu nájmu;
c) není v úpadku a ani v hrozícím úpadku;
d) nebyl na jeho majetek podán insolvenční návrh;
e) na jeho majetek nebyla na ízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, které by ohrožovaly
pln ní nájemce podle této smlouvy;
f) nemá žádných závazk v či obci V domice a ani jiných závazk v či t etím osobám,
které by mohly ohrozit pln ní podle této smlouvy.
IV.
P enechání p edm tu nájmu
Pronajímatel p enechává nájemci p edm t nájmu společn s jeho součástmi a p íslušenstvím
k dočasnému užívání k účelu uvedenému v čl. III. odst. 1) této smlouvy a za nájemné uvedené
v čl. VI. této smlouvy a nájemce p edm t nájmu podle podmínek této smlouvy do svého
užívání p ijímá.
V.
Doba nájmu a odevzdání p edm tu nájmu
1) Nájemní vztah se sjednává na dobu určitou od 01.3.2018 do 28.2.2019. Nájem je možné
prodloužit v souladu s § 2230 občanského zákoníku; smlouva se prodlužuje vždy o 1 rok.
2) Pronajímatel současn s uzav ením smlouvy odevzdal nájemci p edm t nájmu se vším, co
je t eba k ádnému užívání p edm tu nájmu podle této smlouvy, o čemž byl sepsán protokol o
strana č. 2

p edání a p evzetí p edm tu nájmu, který je P ílohou č. 2 této smlouvy, a tvo í její nedílnou
součást.
3) Nájemce prohlašuje, že byl se stavem p edm tu nájmu, a to jak stavem právním, tak i se
stavem faktickým ádn seznámen, je s ním srozum n, a tento stav shledává bez vad a
odpovídající zám ru, ke kterému si p edm t nájmu od pronajímatele najal, a je pln zp sobilý
k použití k účelu podle čl. III. odst. 1) této smlouvy. Jednotlivé části p edm tu nájmu jsou
vyklizené a v dobrém stavu.
VI.
Nájemné
a) 1) Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli za nájem p edm tu nájmu nájemné, které je
stanoveno na částku xxxx,- Kč (slovy: xxxxxxxxxxxxxx korun českých) včetn DPH
ročn . Nájemné se zavazuje nájemce hradit pronajímateli m síčn na jeho bankovní účet
č. 14122-471/0100 a to nejpozd ji do 15. dne m síce, za n hož se nájemné platí.
2) Pronajímatel zajistí po dobu nájmu pln ní, poskytovaná s užíváním p edm tu nájmu (dále
jen „služby“), kterými jsou dodávky vody, odvád ní odpadních vod a dodávky elektrické
energie.
3) Výše úhrady za služby se stanoví zálohov za jednotlivé služby. Výše zálohy je celkem ve
výši 39.000,- Kč včetn DPH ročn a skládá se ze zálohy na vodné a stočné ve výši 15.000,Kč a ze zálohy na odb r elektrické energie ve výši 24.000,- Kč.
4) Úhrady za služby bude nájemce na výše uvedený bankovní účet pronajímatele hradit
m síčn částkou 3.250,- Kč. Tato částka se skládá z platby za vodné a stočné ve výši 1.250,Kč a z platby za odb r elektrické energie ve výši 2.000,- Kč. Uvedené zálohy na služby jsou
splatné v termínu dohodnutém pro splatnost nájemného.
5) Skutečnou výši náklad za jednotlivé služby vyúčtuje pronajímatel nájemci nejpozd ji do
čty (4) m síc poté, co pronajímatel obdrží veškeré podklady pro sestavení vyúčtování od
dodavatel služeb. Nedoplatek i p eplatek záloh na poskytnuté služby jsou splatné do čtrnácti
(14) dn ode dne doručení vyúčtování nájemci.
6) Dostane-li se nájemce do prodlení s placením nájemného, zálohy na služby nebo
vyúčtování služeb, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty
činí za každý i započatý den prodlení 0,1% dlužné částky. Pronajímatel je oprávn n
požadovat náhradu škody zp sobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta a dále domáhat se náhrady škody p esahující smluvní pokutu. Nájemce je povinen
k úhrad smluvní pokuty bez ohledu, zda porušení smluvní povinnosti zavinil nebo nikoli.
7) Bude-li na základ zjišt ní skutečné výše náklad na služby za zúčtovací období zjišt no,
že výše skutečných náklad na služby p esahuje celkovou výši záloh na služby za zúčtovací
období, je pronajímatel oprávn n jednostrann zvýšit výši zálohy na následující zúčtovací
období, a to až na částku odpovídající skutečn zjišt ným náklad m na služby za zúčtovací
období. O takovém zvýšení musí být nájemce písemn pronajímatelem vyrozum n, p ičemž
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jeho povinnost platit zvýšené zálohy na služby vzniká od následujícího kalendá ního m síce
po m síci, v n mž mu bylo doručeno oznámení o zvýšení záloh.

VII.
Práva a povinnosti nájemce
1) Nájemce je povinen udržovat svým nákladem p edm t nájmu v uživatelném stavu a užívat
p edm t nájmu podle čl. III. odst. 1) této smlouvy, v souladu s platnými právními p edpisy a
správními rozhodnutími, o kterých nájemce prohlašuje, že s nimi byl seznámen. Nájemce je
povinen p edm t nájmu užívat.
2) Nájemce provádí a hradí b žnou údržbu p edm tu nájmu a opravy p edm tu nájmu. Co se
rozumí b žnou údržbou p edm tu nájmu a opravami p edm tu nájmu, které je povinen
provád t nájemce, je uvedeno v P íloze č. 4 této smlouvy, která tvo í její nedílnou součást.
3) Pronajímatel zakazuje nájemci z ídit t etí osob užívací právo k p edm tu nájmu. Umožníli nájemce užívat p edm t nájmu t etí osob , odpovídá pronajímateli za jednání této osoby
stejn , jako kdyby p edm t nájmu užíval sám.
4) Nájemce je povinen po p edchozí písemné výzv umožnit pronajímateli nebo jím pov ené
osob , v nezbytném rozsahu prohlídku p edm tu nájmu, jakož i p ístup k n mu nebo do n j za
účelem provedení pot ebné opravy nebo údržby p edm tu nájmu. P edchozí oznámení se
nevyžaduje, je-li nezbytné zabránit škod nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení.
5) Nájemce má právo provád t zm ny p edm tu nájmu pouze s p edchozím písemným
souhlasem pronajímatele. Provede-li nájemce zm nu p edm tu nájmu bez souhlasu
pronajímatele, uvede nájemce p edm t nájmu do p vodního stavu, jakmile o to pronajímatel
požádá, nejpozd ji však p i skončení nájmu. Nájemci nenáleží náhrada za zhodnocení
p edm tu nájmu ani úhrada náklad za provád né zm ny.
6) Nájemce nemá právo provozovat jinou činnost nebo zm nit zp sob či podmínky jejího
výkonu, než jak to vyplývá z účelu nájmu podle čl. III. odst. 1) této smlouvy.
7) Nájemce m že na své náklady části p edm tu nájmu opat it s písemným souhlasem
pronajímatele v p im eném rozsahu štíty, náv stími a podobnými znameními. Tato znamení
je povinen nájemce na své náklady p i skončení nájmu odstranit a uvést dotčenou část
p edm tu nájmu do p vodního stavu.
8) Nájemce provozuje činnost v p edm tu nájmu na své náklady a na své nebezpečí. Nájemce
je povinen zajistit ádný stavebn technický, bezpečnostní a hygienický stav p edm tu nájmu
tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpečnosti osob na p edm tu nájmu a jeho okolí, a
aby nebyl ohrožen majetek pronajímatele a t etích osob. Nájemce je povinen dodržovat
v p edm tu nájmu obecn závazné p edpisy a zejména ty, které se týkají protipožárních,
hygienických a bezpečnostních opat ení, opat ení k ochran životního prost edí a ochrany
obyvatel p ed hlukem.
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9) Nájemce je povinen provád t pravidelné kontroly p edm tu nájmu z hlediska protipožární
prevence a bezpečnosti práce. Za pravidelné revize za ízení ve vlastnictví nájemce zodpovídá
a náklady nese nájemce.
10) Nájemce je povinen neskladovat v p edm tu nájmu toxické, výbušné, ho lavé a jiné
podobné látky, jež by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob.
11) Nájemce se zavazuje zapojit do systému sb ru a svozu komunálního odpadu. Dále je
nájemce povinen v maximální možné mí e t ídit využitelné složky komunálního odpadu a tyto
dále p edávat společnosti s oprávn ním s t mito odpady nakládat. Nájemce se zavazuje
rovn ž dodržovat zákon o odpadech a likvidaci jiných než komunálních odpad dle tohoto
zákona na vlastní náklad zajiš ovat.
12) Nájemce je povinen zajiš ovat ádn úklid pronajatého p edm tu nájmu.
13) Nájemce umožní po p edchozím požádání pronajímatele bezúplatné využití p edm tu
nájmu pronajímatelem nebo zájmovými spolky a sportovními kluby, které mají své sídlo
na území katastru Obce V domice za účelem uspo ádání jejich akce. Akce musí být
oznámeny nájemci nejpozd ji čtrnáct (14) dn p ed konáním akce. V p ípad takto
oznámených akcí nebude po dobu jejich konání možné v p edm tu nájmu bez souhlasu
nájemce provozovat jiné za ízení rychlého občerstvení.
14) Nájemce má právo po ádat v p edm tu nájmu kulturní a/nebo sportovní akce. Tyto akce
se mohou konat jen po p edchozím písemném ohlášení akce u pronajímatele a jen s písemným
souhlasem pronajímatele.
15) Nájemce je povinen udržovat všechna svá prohlášení podle čl. III. odst. 5) této smlouvy
pravdivými po celou dobu trvání této smlouvy.
16) Nájemce se zavazuje dodržovat provozní ád areálu, jež je P ílohou č. 6 této smlouvy a
tvo í její nedílnou součást. Porušení povinností daných provozním ádem areálu se považuje
za porušení povinností dle této smlouvy.
17)Nájemce umožní odb r elektrické energie oddílu Pétanque SK Sahara V domice a SDH
V domice p es stávající odečtový elektrom r. Energie, odebraná p es odečtový elektrom r
nebude nájemci účtována.
18) V p ípad porušení povinnosti se nájemce zavazuje, že pronajímateli uhradí smluvní
pokutu ve výši 3.500,- Kč za každý p ípad porušení povinnosti. Pronajímatel je oprávn n
požadovat náhradu škody zp sobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní
pokuta a dále domáhat se náhrady škody p esahující smluvní pokutu. Nájemce je povinen
k úhrad smluvní pokuty bez ohledu, zda porušení smluvní povinnosti zavinil nebo nikoli.
VIII.
Skončení nájmu
1) Nájem skončí uplynutím sjednané doby, písemnou dohodou smluvních stran, písemnou
výpov dí nebo písemným odstoupením.
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2) Nájem m že každá ze smluvních stran vypov d t i bez uvedení d vodu v dvoum síční
výpov dní dob .
3) Pronajímatel m že nájem vypov d t bez výpov dní doby:
a) užívá-li nájemce p edm t nájmu takovým zp sobem, že se opot ebovává nad míru
p im enou okolnostem;
b) neuvede-li nájemce bezodkladn p edm t nájmu do p vodního stavu, provedl-li
nájemce zm nu p edm tu nájmu bez souhlasu pronajímatele;
c) je-li nájemce po dobu delší než patnáct (15) dní v prodlení s placením nájemného;
d) je-li nájemce opakovan v prodlení s úhradou nájemného, a to bez ohledu na to, po
jakou dobu trvá prodlení nájemce, pro účely této smlouvy se opakovan rozumí více
jak dvakrát;
e) je-li nájemce v úpadku nebo byl na jeho majetek podán insolvenční návrh;
f) byla-li na majetek nájemce na ízena exekuce nebo výkon rozhodnutí, které ohrožují
pln ní nájemce podle této smlouvy;
g) nem že-li nájemce provozovat podnikatelskou činnost v p edm tu nájmu z d vod
pozbytí oprávn ní;
h) dal-li nájemce p edm t nájmu nebo jeho část do užívání t etí osob bez souhlasu
pronajímatele;
i) užívá-li nájemce p edm t nájmu v rozporu s čl. III. odst. 1) této smlouvy;
j) porušuje-li nájemce nebo jeho klienti hrub klid nebo po ádek v p edm tu nájmu
a/nebo jeho okolí;
k) zm nil-li nájemce na p edm tu nájmu p edm t podnikání bez p edchozího souhlasu
pronajímatele;
l) ukáže-li se nebo stane-li se n jaké z prohlášení nájemce podle čl. III. odst. 5) této
smlouvy nepravdivým;
m) krom p ípad uvedených v písm. a) až n) shora dále pokud nájemce porušil jakoukoli
svou povinnost z této smlouvy, povinnost uloženou mu zákonem nebo provozním
ádem a v dodatečné lh t stanovené pronajímatelem neučinil nápravu nebo op tovn ,
tzn. více jak dvakrát, i p es výstrahu pronajímatele porušil jakoukoli svou povinnost
z této smlouvy nebo mu uloženou zákonem.
4) Výpov dní doba počíná b žet prvním dnem kalendá ního m síce následujícím kalendá ním
m síci, ve kterém byla písemná výpov doručena (osobn nebo poštou) druhé stran . Je-li
vypovídán nájem bez výpov dní doby je nájemce povinen odevzdat pronajímateli p edm t
nájmu bez zbytečného odkladu, nejpozd ji do patnácti (15) dn od doručení výpov di.
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5) Smluvní strany sjednávají, že § 2315 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se p i
skončení právního vztahu založeného touto smlouvou nepoužije. Smluvní strany sjednávají,
že v právním vztahu založeném touto smlouvou se nepoužijí ustanovení o automatickém
prodlužování doby nájmu.
IX.
Odevzdání p edm tu nájmu po skončení nájmu
1) Nájemce je povinen p edat pronajímateli p edm t nájmu nejpozd ji v den skončení nájmu
nebo do patnácti (15) dn po doručení výpov di nájmu bez výpov dní doby.
2) Nájemce je povinen p edat p edm t nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém jej p evzal s
p ihlédnutím k obvyklému opot ebení p i ádném užívání a vyklizený. Nájemce je povinen
odstranit zm ny, které provedl se souhlasem i bez souhlasu pronajímatele. Není-li možné
odstranit zm ny provedené se souhlasem i bez souhlasu pronajímatele bez poškození
p edm tu nájmu, nenáleží nájemci za jejich provedení žádné zhodnocení. P edání p edm tu
nájmu bude provedeno na náklady a nebezpečí nájemce.
3) V p ípad prodlení s ádným p edáním p edm tu nájmu podle odst. 1) a 2), se nájemce
zavazuje, že pronajímateli uhradí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den
takového prodlení. Pronajímatel je oprávn n požadovat náhradu škody zp sobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a dále domáhat se náhrady škody p esahující
smluvní pokutu. Nájemce je povinen k úhrad smluvní pokuty bez ohledu, zda porušení
smluvní povinnosti zavinil nebo nikoli.
X.
Schválení starostou obce
Starosta obce V domice vyslovil s uzav ením této smlouvy souhlas usnesením starosty ve
funkci rady obce V domice č. x/2018.
XI.
Zve ejn ní zám ru
Zám r pronajmout p edm t nájmu byl zve ejn n vyv šením na ú ední desce dne 2.2.2018 a
byl z ú ední desky sejmut dne 26.2.2018.
XII.
P ílohy
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její p ílohy:
a) P íloha č. 1 – vymezení p edm tu nájmu;
b) P íloha č. 2 – protokol o p edání a p evzetí p edm tu nájmu;
c) P íloha č. 3 – výpis z obchodního / živnostenského rejst íku nájemce;
d) P íloha č. 4 – vymezení b žné údržby a drobných oprav p edm tu nájmu;
f) P íloha č. 5 – provozní ád areálu.
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XIII.
Záv rečná ustanovení
1) V otázkách výslovn neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti účastník
smlouvy ídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve zn ní pozd jších p edpis a
souvisejícími p edpisy.
2) Náhradní klíče od p edm tu nájmu budou uloženy u pronajímatele v zapečet né
obálce v sídle pronajímatele. Pronajímatel m že obálku rozpečetit a klíče použít pouze po
p edchozím souhlasu nájemce ud leným mu nájemcem. Bez souhlasu nájemce lze použít
náhradní klíče v situacích, kdy hrozí nebezpečí z prodlení (požár, únik vody, zkrat elektrické
energie či jiná havárie). Pronajímatel je povinen nájemce o takovém použití klíč a vstupu do
prostor nájemce informovat. Po p ípadném použití klíč budou tyto znovu uloženy
v zapečet né obálce.
3) Veškeré zm ny a dopl ky této smlouvy, pokud smlouva nestanoví jinak, jsou možné jen
písemn na základ dohody smluvních stran.
4) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
5) Tato smlouva byla uzav ena ve dvou (2) vyhotoveních, kdy pronajímatel obdrží jedno (1) a
nájemce jedno (1) vyhotovení.
6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu p ečetly, jsou srozum ny s jejím obsahem a
uzavírají ji svobodn a vážn , nikoli v omylu, což vše potvrzují svými podpisy.

Ve V domicích dne…………

…………………………….
Obec V domice
Václav Tyl
starosta

Ve V domicích dne……….

……………………………………
nájemce
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P íloha č. 3
B žná údržba a drobné opravy p edm tu nájmu
1. Drobné opravy
(1) Za drobné opravy se považují opravy p edm tu nájmu a jeho vnit ního vybavení, pokud je toto
vybavení součástí p edm tu nájmu a je ve vlastnictví nájemce, a to podle v cného vymezení nebo
podle výše nákladu.
(2) Podle v cného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a vým ny:
a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah,
b) opravy jednotlivých částí oken a dve í a jejich součástí a vým ny zámk , kování a klik,
c) vým ny elektrických koncových za ízení a rozvodných za ízení, zejména vypínač , zásuvek, jistič ,
a vým ny zdroj sv tla v osv tlovacích t lesech,
d) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody a vým ny sifon ,
(3) Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtok , zápachových uzáv rek, mísicích
baterií, oh ívač vody, umyvadel, výlevek, d ez , splachovač , vestav ných a p istav ných sk íní.
(4) Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy p edm tu nájmu a jeho vybavení a
vým ny součástí jednotlivých p edm t tohoto vybavení, které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3,
jestliže náklad na jednu opravu nep esáhne částku 3.000,- Kč.
2. Náklady spojené s b žnou údržbou p edm tu nájmu
Náklady spojené s b žnou údržbou p edm tu nájmu jsou náklady na udržování a čišt ní p edm tu
nájmu, které se provád jí obvykle p i užívání p edm tu nájmu. Jsou jimi zejména pravidelné
prohlídky a čišt ní p edm t uvedených v bodu 1. odst. 3, malování včetn opravy omítek, čišt ní
podlah, obklad st n, čišt ní zanesených odpad až ke svislým rozvod m a vnit ní nát ry.
Výše uvedené se netýká objektu rychlého občerstvení (stavba na st. parcele 685). Vzhledem k tomu,
že je objekt v záruce, je nutné každý zásah konzultovat s pronajímatelem.
V p ípad , že v zimních m sících nebude občerstvení provozováno, je povinností nájemce
provést zazimování objekt (vypušt ní vody).

P íloha č.4

P IHLÁŠKA
Výb rové ízení na pronájem rychlého občerstvení
2. Základní identifikační údaje o uchazeči
PO - Obchodní firma - název,
FO – Jméno a p íjmení
Sídlo/místo podnikání
Právní forma
Tel./fax:
E-mail:
IČ /DIČ
Č. účtu/banka
Osoba oprávn ná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Funkce/pracovní za azení:
Tel./fax:
E-mail:
4. Nabídnutá cena
Výše nájemného za kalendá ní rok včetn DPH (Kč)

Podpisem této P ihlášky prohlašuji, že jsem byl d kladn seznámen s podmínkami výb rového ízení včetn p íloh a že
akceptuji veškeré podmínky.

Tuto P ihlášku podepisuji jako ………………………………………………………………………………………..
(nap . p edseda p edstavenstva a.s., jednatel společnosti s ručením omezeným, OSVČ apod.)

V……………………………………………..dne ……………………………………….

………………………………………………………
titul, jméno, p íjmení

………………………………………………………….
podpis, razítko

