
Městská část Praha - Ěáblice

Zastupitelstvo městské části

 
15.2asedání

dne12.10.2016

 

USNESENÍ č. xxx/1GIZMČ

k Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu sportovního areálu

Zastupitelstvo MČ po projednání

|. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu s SK Dáblice 2.3.

||. pověřuje

starostu podpisem Dodatku č. 1, kterýje přílohou tohoto usnesení

Ing. Mgr. Martin Tumpach Ing. Miloš Růžička

zástupce starosty starosta



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o nájmu sportovního areálu

uzavřené dne 11. 11. 2015 mezi

Městská část Praha _ ňáblice

na adrese: Květnová 553/52, 182 00 Praha 8- Ěáblice

IČ: 00231266

zastoupená lng. Milošem Růžičkou, starostou

(dále jen jako „Pronajímatel“)

a

SK ňábiice z.s.

se sidlem: Kokořínská 400/34, 182 00 Praha 8— Ěáblice

IČ: 00550574

zastoupená Michalem Mošničkou, předsedou

(dále jen jako „Nájemce“)

[.

Předmět dodatku

Učastníci se dohodli na změně podmínek ukončení této smlouvy, a tedy na změně příslušného ustanovení

nájemní smlouvy.

II.

Změna znění smlouvy

Čl. 5 „Ukončení smlouvy“ se mění tak, že nově zní:

„ 1. Smlouva zaniká uplynutím doby, na kterou byla sjednána.

2. Smlouvu je možno vypovědět také z důvodu podstatného porušení povinností vyplývajících z této

smlouvy. Výpověď smí být odůvodněna pouze takovými porušeními povinností smluvní strany, o

nichž se druhá smluvní strana dozvěděla ve lhůtě 6 měsíců před vypovězením. V takovém případě

končí nájem uplynutím dvou měsíců po konci měsíce, ve kterém byla výpověď doručena.“

III.

Závěrečná ustanovení

_
.

Ustanovení nájemní smlouvy, která nej sou měněna tímto dodatkem, zůstávají nedotčena.

v“

2. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží “pronajímatel“ a dve nájemce“.

3. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem městské části Praha — Ěáblice č. xxx/ló/ZMČ dne 12. 10.

2016 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne V Praze dne

za SK Ěáblice z.s. za Městskou část Praha — Ěáblice

Michal Mošnička, předseda Ing. Miloš Růžička, starosta
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o nájmu sportovního areálu

uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku podle 5“ 2201 a násl.. yákona &. 89/2012 Sb.. občansky Lakomk.

mc/í smltn nítní stranami:

Městská část Praha - Úáblice

na adrese: Květnová 553/52. 182 00 Praha X- Dáblice

It": 00231200

zastoupená lng. Milošem Ružíčkou, starostou

(dále jen jako „Pronajímate1“1

sk ůábliee Ls.

se sídlem: Kokořínská 400 3—1. 182 00 Praha X- Dinblicc

it"; 00550574

zastoupená Michalem \lošničkou. předsedou

tdálejen jako ..Nájemce“)

čl. 1

Předmět a účel nájmu

I. Pronajímatel prohlašuje. že v) konává na zaklade Statutu hl. m. Prahy \ lastnická pram ke

spottovnímu areálu. který tvoří pozemky s parcelnimi čísly:

1729 527 o \ýmčře 3 5761112

- 1730 o výměře 273 nr

- I73 I tl o výměře 217 m3jehož součástíje stavba budovy č.p. 400

» I73] 2 o výměře 14 700 m2

- 1731: o o \ýmeře ] 201 m2

- 17.31.17 o výměře 79 m" jehož součástí je stavba budovy stavbou obč. vybavení be/ č.p.

\'šcchn) výše medene ncmo\ ítos'ti jsou zapsány na l.\' č. 800 pro katastrální u/emí l.)ábliee. obec

Hl. město Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu s \las'tnickým prá\ em ll|a\ní mesto

Praha. Mariánské náměstí 2/2. Praha I s uvedením svěřené správy nemovitostí ve prospech Mestske

Cásti Praha _ Úábliee. K\etnmá 55352. Praha 8 (dále jen ..Sponomi areal“).

2. Pronajímatel dále prohlašuje. že na základe smlouvý o pře\odu \las'tniení díla. uzavřene dne

3 I . I 0.2002 s Tčlovýchovnou jednotou l)áblice vykonává vlastnická práva k objektu sociálního

\_\ha\'cni pro tenism _\ oddíl (klubovna. šatna. sociální a hygienické zaří/ení). „\ edenelio \“ bodu 1.

tohoto článku jako s'ta\ ba obe. \ybavení hCI. (up. a t)h_|Cl\'lll sociálního I'd/rim \ budme cip. 400 na

pozemku parc. čísla 1731/1. který je historickým majetkem města Prahy.

Pt'onajímátel přenechání Nájcmci — SK f):iblicc touto stnlomou k dočasneniu užívaní Sportovní

areál a Nájemce se xavazuje platit /a to pronajímateli nájemne.

„
J
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čl. 2

Základní podmínky nájmu

I. Nájem za užívání sportovního areálu se sjednává na dobu určitou 25 let. tj. do 3 I. I2. 2040.

/a uží\ání Sportovního areálu se sjednává roční nájemné \e v_vsí 45100_-l\'č (slm _v:

čtyřicetpettísíesto korun českých). Nájemce se rana/uje hradit nájcínne nejpozdeji ke dni 3 I. ledna

příslušného kalendářního roku.

3. Do roku 3]. I2. 2027 bude nájemné hrazeno v souladu s Přílohou c. 1 nájemní smlou\_\p ()d 1. 1.

2028 bude \ýše nájemného stanm ena na základě dohody smltnních stran.

I
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čl. 3

Práva a povinnosti nájemce

MC/l práva Nájemce patří zejména:

- tunístit na adresu sportovního areálu sídlo spolku.

— tunistit na \ nejsi Cásti sportovního areálu své označeni.

— přenechat Sportovní areál ke krátkodobému užívání třetí osobě k sjmrtovním nebo vzdělávacím

účelum.

- přenechat se souhlasem pronajimatele Sportovní areál. CI jeho cást k podnikatelskym účelum.

ktere navazují na sportovní u vzdělávací cinnost Nájemce.

Mc/i povinnosti Nájemce patří zejména:

- řádně užívat Sportovní areál k sportovním a \ ldčláv'acím účelum.

- zajišťovat na své náklady bežné opravy a údržbu Sportovního areálu. lleZnymi opravami se

rozumí rcjména opravy povrchů. vybavení .la/emi. opravy jednotlivostí. které nutne nevyžadují

oprav u celku a opravy obdobncho charakteru. Pro odstraneni pochybnosti se drobnými

opravami ro/umí také jakekoliv opravy. jejich) cena be/ nákladu na dopravu nepřesáhne 2mm.—

Kč.

- v_vžádat si souhlas Pronajímatele ke všem stavebním úpravám nebo technickému xhodnoceni

majetku a úpravám. měnícím vzhled Sportovního areálu.

— dodržovat hygienické předpisy a předpisy tykajici se požární ochrany. ucinit veškerá opatření

nezbytná k odvrácení škody na majetku Pronajímatele a /dravi u majetku třetích osob.

- smluvně si lajistit odběry medii (elektrické energie. plyn. voda) a dalších služeb nu sve náklad).

- dbát na to. aby provozem jeho činnosti či jednáním třetích osob v Sportovním areálu nedošlo

k újmě na právech a pověsti Pronajimatele. V případě nebe/peci škody na Sportovním areálu či

újmy na právech Pronajimatcle je Nájemce povinen ucinit veškerá opatření k odvrácení teto

škody.

- přijmout případná budoucí omezení vyplývající I realizace práv pronajímatele x teto smlouv y.

— poskytnout pronajímateli bezplatně areál k pořádání kultumich a sportovních akcí v rozsahu pět

až dvacet dnu ročně,

- využít bezplatné využití sportovního areálu pro potřeby Základní a mateřské školy ve dnech

školní vyuky \ ro/sahu od 8:00 do Him) hodin po dohodě s Nájemcem tak. aby nebyla

narušena hlavni cinnost Nájemce.

čl. 4

Práva a povinnosti pronajímatele

Pronajíínatcl má právo ke vstupu do Sportovního areálu za účelem jeho kontroly kdykoliv i bez

předchozího ohlášení.

Pronajímatel sc lavazuje vyvíjet potřebou součinnost. nutnou k zajišteni účelu teto smlouvy.

Promtjímatel se navazuje realizovat údržbu a opravy Sportovního areálu nad rámec bčknych oprav u

údržby.

Pronajímáte! je oprávněn v“ prubehu nájmu zatížit Sportovní areál či jeho část (jednotlive pozemky a

jejich části) služebnostmi či jinými břemeny.

čl. 5

Ukončení smlouvy

Smlouva zaniká uplynutím doby. na kterou byla sjednána.

Smlouv uje možno jednostranne vypovědět bez udání duvodu s \ ypov ední dobou ] roky. \'ypov ední

doba počíná bežet koncem roku. ve kterém byla výpověď doručena.

Smlouvu je možno vypovědět také z duvodu podstatného porušení povinnosti vyplývajících [ teto

smlouvy. \'ypov éd' smí být odůvodněna pou/e takovymi porušeními povinností smluvní strany. o

nichž se druhá smluvní strana dozvedela vc lhute tv mesicu před vypovezením. V takovem případe

konci nájem uplynutím dvou měsíců po konci měsíce. ve kterem byla vypovetl' doručena.

čl. 6

Doložka platnosti právního jednáni dle zákona 0 hl. Ill. Praze

Pronajímatel prohlašuje. že na jeho straně by!) splněny všechny podmínky pro sjednání nájemní

smlouvy k předínetnemu Sportovnímu areálu. zejmena byl /veřejnen /ámér nájmu ve smyslu ust. „*

3h odst. ] /ákona &. I3 I 0000 Sb.. o hlavním meste l’ru/c. ve mení pp.. & že uzavření teto smlouv y



bylo schváleno Zastupitelstvem Městské části Praha l);lhliee usnesením č. 064.:"l5f/„\4('. 'l'oío

prohlášení se činí podle ualanoveni & 43 zakona e. |3!»'2000 Sb.. 0 hl. m. Pra/e. v platném [.uení a

považuje se /„a doložku pour/ující splnění podmínek tohoto zákona.

čl. 7

Závěrečná ustanovení

l. Smluxní stran) \'ýsloxné souhlasí s lím. aby tato smloína b)la n\edena \ e\ídeneí .xmlux. \edene

Mčslkou části Praha , Dahliee. která je veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluxníeh

stranach. předmětu smlouxy. číselne označení telo smlomy a datum jejího podpisu. Smlínní stran)

prohlašuií. Ze skutečnosti. které tato smlouva obsahuje. nepovažují /a předmět obchodního lajemstxí

ve smyslu § 504 lakona C. 89"20l2 Sb.. občanský yakoník. a udělují svolení kjejieh užití a

Lxeřejnční be/jakýelíkolíx dalších podmínek.

Tato smlouva je vyhotovena ve Clyřeeh slejnopiseeh. každý & účastníku ohdrží po dvou stejnopíxeeh.

3. Smloma muže bjl doplněna pun/c písemnou dohodou. o/naeenou jako dodatek > číselným

označením.

4. Účastnící smlouvy prohlašují. že smlouvu přečellí. s_iejím obsahem souhlasí a na dukaz sve prme a

sxohodne \ ule připojují axe podpisy.

'l ato smlouva nahrazuje smlouvu„ u/avřenou mezi stranami dne 3 I. 10. 2002.
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Přílohy:

I) Přehled splaeení imestíee l roku 2003

2) Snímek katastrální mapy

\' Praze dne , „ ' \' Praze dne

/a SK Dahlia-C /.s. la \lČSlthll čaxl Praha [»)abliee       

Michal Mošníčka_ předseda Ing, Miloš Růžička, slaroxla'

SK [Šáh/ice ::.S.

/<" mms/íjna:

Koko/“ínxká4100/34

"* Í':_.l71\\f» lvlílHicí'

 



Příloha č. l — přehled splácení investice

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Stavba TJ

z roku 2002 1 127 500,00 Kč

rok stav k 1.1. roku, v Kč Nájem v Kč stav k 31.12. roku, v Kč

7 2% 71 127 SQQO , _ 7 516.677 7 1 É 983.33

2003 1 119 983,33 45 100.00 1 074 883.337

2004 1 074 883,33 45,100,00 1 029 783,337

2005 1 029 783,33 45 100,00 984 683.337

2006 984 683.33 45 100,00 939 583.33

_ 2M _ 939 $$$ _ 45 100,00 894 483,337

2008 894 483,33 45 100,00 849 383,33

2009 849 38333 45 100,00 804 283,3

2010 804 283,33 45 100.00 759 183,33

2011 759 183,33 45 100,00 714 083.337

2012 714 083,33 45 100,00 668 983,3

2013 668 983,33 45 100,00 623 883.33

7 314 7 7 62388333 7 45 100,00 7 i8 783.33

2015 578 783,33 45 100,00 533 683,33

2016 . , 533 683,33 45 100,00 488 583,13

2017 488 583,33 45 100,00 443 48333

2018 443 483,33 45 100,00 398 383.2

7 m 7 398fi383 7 45 100,12" 7 353 283,334

2020 353 283,33 45 100,00 308 183,3_3_

2021 308 183.330? 45 100,00 , 263 083,337

2022 __263 083,33 45 100,00 217 983.£

2023 217 983,33 45 100,00 172 883,33

2024 172 883,33 45 100,00 127 783,33

2025 127 783,33 45 100.00 82 683,?&

2026 82 683,33 7 45 100,007 7 £83337

2027 37 583,33 37 583,33 0,00  
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