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Smlouva o nájmu 
Smluvní strany: 
 

Městská část Praha – Slivenec 
se sídlem:  K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 - Slivenec 
IČ: 00241661 
DIČ: CZ00241661 
bankovní spojení: PPF banka, a.s. 
číslo účtu:     500756998/6000 
zastoupena:     RNDr. Janou Plamínkovou, starostkou 
      
jako pronajímatel na straně jedné  
(dále i jen „pronajímatel“) 
 
 
a  
 
 
KOUTECKÝ s.r.o. 
se sídlem:   Družby 1413, 419 01 Duchcov 
IČ:       631 47 084, 
bankovní spojení:     Raiffeisenbank a.s. Teplice, 
číslo účtu:      3749889001/5500,                                                     
zastoupena:                 Ing. Pavlínou Klementovou, jednatelkou 
zapsaná 1. srpna 1995 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 9279, 
 
jako nájemce na straně druhé  
(dále i jen „nájemce“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2201 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb.,nového občanského zákoníku, v aktuálním znění, tuto 

 

     Smlouvu o nájmu 

čl. 1.                                                                                                                                            
Úvodní ustanovení 

1.1. Hlavní město Praha je na základě zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých 
věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů, 
vlastníkem pozemku parc. č. 1723/3, k. ú. Slivenec (ulice K Cikánce x Frančíkova) 
(dále jen „předmětný pozemek“). 

1.2.  Pronajímatel má na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, 
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, 
nemovitosti Hlavního města Prahy specifikovaných v odst. 1.1. této smlouvy svěřeny 
do správy a vykonává k nim práva a povinnosti vlastníka. 

1.3. Pronajímatel přenechává nájemci k užívání část předmětného pozemku, 
parcelního čísla 1723/3, k.ú. Slivenec za účelem umístění kontejneru na sběr textilu. 
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čl. 2.                                                                                                                             
Nájem 

2.1. Pronajímatel pronajímá touto smlouvou nájemci část pozemku specifikovaného 
v odst. 1.1. této smlouvy o celkové ploše 1,32 m². 

2.2. Nájem pozemku se sjednává na dobu neurčitou ode dne předání předmětu nájmu 
nájemci dle čl. 4. této smlouvy. 

čl. 3.                                                                                                                             
Nájemné  

3.1. Nájemné je sjednáno dohodou smluvních stran v roční výši 6 000,- Kč za 
kontejner. Jedná se o plnění osvobozené od DPH dle § 56a odst. 3 zákona č. 235/2004 
Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

3.2. Nájemce je povinen uhradit nájemné dle této smlouvy jednorázově, a to ve lhůtě 
30 dní ode dne podpisu této smlouvy na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této 
smlouvy, s použitím variabilního symbolu  . Za den úhrady nájemného se 
považuje připsání příslušné částky na shora specifikovaný účet pronajímatele.  

3.3. V případě, že nájemce neuhradí nájemné řádně a včas dle podmínek stanovených 
v tomto článku smlouvy, je pronajímatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.                                                    

čl. 4.                                                                                                                             
Předání p ředmětu nájmu  

4.1. Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu při podpisu smluvních stran 
a nájemce je povinen jej převzít. 

čl. 5.                                                                                                                             
Práva a povinnosti smluvních stran  

5.1.   Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu pouze k účelu stanovenému v odst. 
1.3. této smlouvy.  

5.2. Nájemce je oprávněn umístit předmět nájmu dle vzájemné dohody. 

5.3. Nájemce je povinen po celou dobu trvání nájmu udržovat předmět nájmu na vlastní 
náklady v řádném stavu a dodržovat při výkonu práv podle této smlouvy všechny 
stavební, bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy, předpisy týkající se ochrany 
životního prostředí a další zvláštní předpisy, včetně platných technických norem. 
Jakékoli závady na předmětu nájmu je nájemce povinen neprodleně odstranit. 

5.4. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou je možno vypovědět oboustranně, a to i bez 
udání důvodu. Výpovědní lhůta v tomto případě činí 3 měsíce a počne běžet od prvého 
dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

5.5. Nájemce je po dobu trvání nájmu dle této smlouvy oprávněn vstupovat 
na předmětné pozemky  za účelem stanoveném v odst. 1.3. této smlouvy.  

5.6. Oprávnění dle odst. 5.5. této smlouvy se vztahuje i na osoby zmocněné nájemcem 
k provedení činností uvedených v odst. 5.5. této smlouvy. 

5.7. Nájemce zodpovídá pronajímateli za škody, které on sám nebo jím zmocněné 
osoby způsobí na majetku pronajímatele v souvislosti s výkonem práv podle této 
smlouvy.  
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čl. 6.                                                                                                                             
Závěrečná ustanovení 

6.1. Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn se souhlasem obou 
smluvních stran, a to pouze formou písemných číslovaných dodatků ke smlouvě. 

6.2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních s účinky originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

6.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 

6.4.  Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své pravé, 
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za jednostranně nevýhodných podmínek, 
a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem připojují níže své podpisy. 

 
 

v Praze       v Duchcově 
 
 
dne ……………….     dne …………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _______________________   _______________________ 

  RNDr. Jana Plamínková      Ing. Pavlína Klementová  
    
       


