2017/05/022/Do

M ě sto T ř i n e c
Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

I
SMLoUvA“ ı
I I
o NAJMU PRosToRů sLouZıcıcH PoDNıKANı

Smluvní strany.“

1.

Město Třinec
Adresa:
Zastoupeno:

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
RNDr. Věra PALKOVSKÁ, starostka města

002 97 31'3

IČ:

DIČ:
Bankovní spojení:

0200297313, pronajímatel je plátcem DPH
Komerční banka, a. s., regionální pobočka Frýdek-Místek,
pobočka Třinec, č.ú. 19-3841360207/0100

jako pronajímatel na straně jedné

2.

Nikdy nejsi sám ..., z.s.

Se Sídlem:
IČ:

Statutární orgán:

Bankovní spojení:

'

Třinec, Osůvky 90, PSČ 739 61
Mgr. Renata CZADEROVÁ - předseda představenstva

Bc. Libuše GAJDZICOVÁ - člen představenstva

Spolek je Zapsán ve Spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě Oddíl L,
vložka 13804.
jako nájemce na straně druhé.
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Úvodní ustanovení
jehož
. č. 1017/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec,
Pronajímatel je vlastníkem pozemku parc
(viz
í v Třinci, s prostory Sloužícími podnikání
součástí je budova čp. 1009 na ul. Přátelstv
příloha č. 1 výpis z katastru nemovitostí).
Třinec, odbor správy majetku města.
Správu předmětu nájmu vykonává město
Adresa:

Městský úřad v Třinci
Odbor správy majetku města
UI. Jablunkovská čp. 160
739 61 Třinec
Bankovní Spojení:

ístek, exp. Třinec
Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-M
Číslo účtu: 19-3841360207/0100 Ă
Variabilní symbol: (VS) 6100920109
Konstantní symbol: (KS) 0308

Předmět nájmu

l.

Z toho
podnikání v souhrnné výměře 35,90 m2I
Předmětem nájmu jsou prostory sloužící

(sklad)
- místnost č. 1.04 ve výměře 7.60 m2
(provozovna)
- místnost č. 1.06 ve výměře 13,80 m2
(provozovna)
- místnost č. 1.07 ve výměře 14,50 m2

nci,
laží budovy čp. 1009 na ul. Přátelství vTři
vše nacházející se v 1. nadzemním pod
ího
ebn
stav
dle
7/6 v k. ú. Lyžbice a obci Třinec,
která je součástí pozemku parc. č. 101
Smlouvy jako příloha č. 2.
pasportu, který je nedílnou součástí této
nájmu
přenechat nájemci do užívání předmět
Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn
á.
nájmu do svého užívání přijím
popsaný v tomto článku a nájemce předmět

ll.

Účel nájmu

lem
smlouvy se dává nájemci do nájmu za úče
Předmět nájmu uvedený v článku l. této
em
vity pro děti a mládež s různým druh
činnosti spolku - volnočasové akti
posﬂžení

ou
cí dle živnostenského zákona nezapsan
Nájemce je právnickou osobou podnikají
vných
mimo jiné - provozování tělovýcho
vobchodním rejstříku; obor činností
ova
vých
lní
oško
mim
ní sportovní činnosti,
' asportovních zařízení aorganizová
.x
ně lektorské činnosti.
a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včet

ikání
lšmlouva o nájmu prostorů sloužících podn
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lu užívání.
mět nájmu jen ke sjednanému úče
Nájemce je oprávněn využívat před
je uvedeno
předmětu nájmu pro jiné účely, než
ého
den
uve
výše
žití
vyu
í
dalš
liv
Jakéko
souhlasem
né jen S předchozím písemným
v této nájemní smlouvě, je mož
dodatku k této smlouvě.
pronajímatele a na Základě písemného
u a v tomto
se seznámil se stavem předmětu nájm
Nájemce prohlašuje a potvrzuje, že
přijímá.
stavu ho od pronajímatele do užívání

lll.

Doba nájmu

neurčitou ode dne 01.02.2017.
Tato smlouva je uzavřena na dobu
písemný
u bude Ze strany pronajímatele pořízen
Pří předání předmětu smlouvy do nájm
epsán
pod
ém
sam
u nájmu, který bude na místě
protokol o předání a převzetí předmět
oběma smluvními stranami.
nami
ukončení nájemního vztahu mezi stra
adě
příp
v
že
,
odly
doh
se
ny
stra
í
Smluvn
em.
bude postupováno obdobným způsob
lV.

Cena nájmu

podnikání
35,90 m2 a jedná se o prostory sloužící
Předmět nájmu má souhrnnou výměru
ci.
budovy čp. 1009 na ul. Přátelství v Třin
nacházející se v. 1. nadzemním podlaží
no dohodou ve výši 1.000 Kčlrok.
Nájemné Za předmět nájmu je stanove

.
výši 331 Kčlrok (1 ks plynové topidlo)
Úhrada Za Zařizovací předměty je ve

ve výši 17.280 Kčlrok, Z toho:
Zálohy za poskytované Služby jsou
900 Kč/měsíc, 10.800 Kčlrok
- Za dodávku plynu
300 Kč/měsíc, 3.600 Kčlrok
- Za dodávku el. energie
100 Kč/měsíc, 1.200 Kčlrok
- Za dodávku studené vody
140 Kč/měsíc, 1.680 Kčlrok
- Za úklid společných prostorů

zúčtovací
otlivé služby bude vyúčtována vždy za
Skutečná výše nákladů a Záloh Za jedn
o do 30.04.
čtování služeb bude nájemci doručen
vyú
a
rok
řní
ndá
kale
ý
dan
Za
tj.
obí,
obd
stanoví Zák.
sob rozúčtování cen a úhrady služeb
následujícího kalendářního roku. Způ
uvy.
eb tvoří přílohu č. 3 této smlo
č. 67/2013 Sb. Způsob vyúčtování služ
i nájemce
ek/nedoplatek) provedou pronajímatel
Finanční vyrovnání Závazků (přeplat
řního roku.
ozději do 31.07. následujícího kalendá
nejp
eb)
služ
mce
příje
a
l
vate
kyto
(pos
ovenou
vit vnávaznosti na Změnu ceny stan
Pronajímatel má právo výši Záloh upra
čtování
vyú
k
lede
služeb nebo v návaznosti na výs
jednotlivými dodavateli poskytovaných
rží od
obd
a
ž bude nájemce písemně informován
_Za poslední Zúčtovací období, o čem
i
ř.
pronajímatele aktuální platební kalendá

ikání
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2.

Nájemce je povinen v souvislosti S registrací k DPH informovat pronajímatele v průběhu
nájemního vztahu o Změnách S touto registrací souvisejících - datum účinnosti
registrace, datum Zrušení registrace, a to v období, kdy o uvedenou změnu požádá na
příslušném finančním úřadě.

3.

Nájemce je povinen uhradit nájemné a Zálohy Za poskytované služby měsíčně vždy do
termínu stanoveného v platebním kalendáři, a to bezhotovostně na účet
pronajímatele uvedený vtéto smlouvě nebo vhotovosti na pokladně MěÚ Třinec.
Platební kalendář pronajímatel vystaví nájemci neprodleně po podpisu této Smlouvy
oběma smluvními stranami. Poslední den lhůty Splatnosti se považuje Za datum
uskutečnění Zdanitelného plnění. Vpřípadé úpravy ceny nájmu pronajímatel vystaví
nájemci nový aktuální platební kalendář.

4.

Pronajímatel je oprávněn jednostranně dohodnuté nájemné navýšit o částku
odpovídající míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem Za uplynulý kalendářní
rok, což oznámí nájemci písemně. V případě úpravy ceny nájmu obdrží nájemce
aktuální daňový doklad. V případě, že v některém kalendářním roce, popř. létech,
nedojde k navýšení nájemného o částku odpovídající míře inflace Za uplynulý kalendářní
rok, popř. léta, podle příslušného článku smlouvy, je pronajímatel oprávněn
jednostranně upravit nájemné o součet míry inflace Za léta, v nichž tato úprava nebyla
provedena, nejvýše Za pět uplynulých let, což oznámí nájemci písemně s doručenim
aktuálního daňového dokladu.

5.

V případě prodlení nájemce S úhradou nájemného více jak 5 dni, Zavazuje se nájemce
pronajímateli uhradit úrok Zprodlení ve výši 0,1 % Zdlužné částky Za každý den
prodlení, nejméně však 10 Kč Za každý, i Započatý měsíc prodlení.

V případě prodlení nájemce S úhradami Za plnění s nájmem spojená (zálohy Za
poskytované služby) po dobu delší než 5 dní, Zavazuje se nájemce pronajímateli uhradit
úrok Z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky Za každý den prodlení, nejméně však 10
Kč Za každý, i Započatý měsíc prodlení.

Úrok z prodlení je v obou případech počítán od 1. dne měsíce následujícího po datu

splatnosti.

6.

Smluvní strany Se dohodly na smluvní pokutě ve výši 25 % Z ročního nájemného, kterou
je povinen nájemce Zaplatit vpřípadě porušení povinností dle této Smlouvy, vyjma
řádného hrazení nájemného a úhrad Za plnění Spojených S nájmem. Uplatnění tohoto
nároku na Zaplacení Smluvní pokuty nebrání pronajímateli požadovat na nájemci
případnou náhradu škody, včetně ušlého Zisku vedle takto Sjednané Smluvní pokuty.
Tato pokuta je Splatná do 30 dnů Ode dne, kdy byla u Subjektu Stiženěho touto sankcí
písemně uplatněna pronajímatelem.

7.

Budou-li v předmětu nájmu umístěny pronajímatelem předměty vybavení, jakými jsou
Zdroje tepla, Sporák, vařič, průtokový ohřívač, elektrický boiler nebo měřicí
a regulační Zařízení pro tepelnou energii a vodu, je pronajímatel oprávněn navýšit nájem
o částku nájemného Za umístěné předměty vybavení v předmětu nájmu. Výše úhrady
bude počítána Z pořizovací ceny jednotlivých předmětů vybavení a Z účelně
vynaložených nákladů na dopravu a montáž. Zvýšení nájemného o příslušné roční %
opotřebení bude nájemci oznámeno písemně.

I Smlouva o nájmu prostorů sloužících podnikání
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V.

Práva a povinnosti pronajímatele

1.

Pronajímatel je povinen Zabezpečovat technické a revizní prohlídky budovy a jejich
Společných prostorů (hromosvodu, plynových Zařízení, elektroinstalace), vněmž se
nachází předmět nájmu, a to v rozsahu a termínech dle platných předpisů a norem.

2.

Pronajímatel při uzavření této smlouvy předal nájemci průkaz energetické náročnosti

budovy, v níž se předmět nájmu nachází, Zpracovaný ve smyslu Zákona č. 406/2000
Sb., o hospodaření s energií, v platném znění.

3.

Pronajímatel je povinen předat nájemci předmět nájmu ve stavu Způsobilém k užívání,
včetně všech platných příslušných revizních zpráv tak, aby mohl předmět nájmu sloužit
tomu užívání, pro který byl dán do pronájmu. Nájemce prohlašuje, že je mu Znám stav
pronajímaného předmětu nájmu a vnitřního vybavení.

4.

Pronajímatel je oprávněn po předchozím ohlášení vstupovat do předmětu nájmu Za
účelem provádění kontrol dodržování bezpečnostních, hygienických a protípožárních
předpisů, odstranění vzniklých Závad aj.

5.

Po dobu platnosti smlouvy a trvání nájemního vztahu má pronajímatel právo kontrolovat
předmět nájmu a Způsob jeho užívání, at' už pravidelnou kontrolou či kontrolou
namátkovou. O termínu provedení pravidelné prohlídky bude nájemce předem
informován a o provedené prohlídce bude sepsán Zápis.

6.

Pronajímatel neodpovídá Za vadu, o které v době uzavření nájemní smlouvy smluvní

strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.

VI. Práva a povinnosti nájemce
1.

Nájemce je povinen předmět nájmu užívat jako řádný hospodář ke sjednanému účelu
užívání a platit nájemné.

2.

Nájemce je povinen zabezpečovat příslušné revizní prohlídky předmětu nájmu v rozsahu
a termínech dle platných předpisů a norem (revize elektrického zařízení) na své
náklady. Vpřípadě ukončení nájemního vztahu předá nájemce pronajímateli revizní
Zprávu elektro vyhotovenou k datu ukončení této smlouvy.

3.

Nájemce má povinnost provádět opravy dle výše nákladů a věcného vymezení a běžnou
údržbu předmětu nájmu viZ příloha č. 4.

4.

Nájemce je povinen bezodkladně nahlásit pronajímateli písemně potřebu nutných
oprav, které jsou nad rámec běžné údržby, jinak odpovídá za škody, které by případným
nenahlášením vznikly.
Nájemce je povinen strpět provedení nezbytné opravy v průběhu nájemního vztahu,
i když mu provedené opravy Způsobí obtíže nebo omezí užívání předmětu nájmu. Bude-

. li oprava trvat nepřiměřené dlouhou dobu nebo bude tato oprava Ztěžovat užívání

předmětu nájmu nad míru obvyklou, má nájemce právo na slevu z nájemného'podle
doby opravy a jejího rozsahu.

I Smlouva o nájmu prostorů sloužících podnikání
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svou činností vpředmětu
14. Nájemce nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat
í uživatele prostoru
nájmu pronajímatele, vlastníky okolních nemovitostí, jakož i ostatn
v budově, především hlukem.

VII. Ukončení nájmu

ědí jedné Ze smluvních
Nájem může být ukončen dohodou smluvních stran nebo výpov

1.

stran.

89/2012 Sb., občanského
Délka výpovědní doby se řídí ustanovením § 2312 Zákona č.
Zákoníku.

2.

3.

4.

Ze strany nájemce se
Smluvní strany si sjednávají, že vážným důvodem kvýpovědi
vení § 2312 občanského
Zkrácenou tříměsíční výpovědní dobou ve smyslu ustano
Zákoníku jsou Zejména případy kdy:
předmět nájmu slouží,
o nájemce ztratí Způsobilost k podnikatelské činnosti, ke které
je určený
ø najatý prostor přestane být Způsobilý k výkonu činnosti, ke které

Ze strany pronajímatele se
Smluvní strany si sjednávají, že vážným důvodem k výpovědi
vení § 2312 občanského
Zkrácenou tříměsíční výpovědní dobou ve smyslu ustano
Zákoníku jsou Zejména případy, kdy
nebo přestavěna tak, že
° nemovitá věc, v níž se prostor nachází, má být odstraněna
ní smlouvy nemusel ani
to brání dalšímu užívání prostoru, a pronajímatel to při uzavře
nemohl předvídat

Zejména tím, že
° Ze strany nájemce dojde k hrubému porušování povinností,
no touto nájemní
- předmět nájmu bude využíván kjinému účelu, než je sjedná
-

-

5.

Smlouvou

tované služby
nájemce bude v prodlení s úhradou nájemného a úhrady Za posky
Za dobu delší než 30 dní
ených touto
dojde-li k porušení některé Z povinností nebo Závazků Stanov
smlouvou

případě, že nájemce
Pronajímatel může vypovědět nájem bez výpovědní doby v

° umožnil- podnájem třetí osobě bez souhlasu pronajímatele
ených revizí, kontrol a
' neumožní pronajímateli provedení právními předpisy stanov
ěry, lRTN aj.), příp.
výměny Zařízení umístěných v předmětu smlouvy (např. vodom
y neodstraní, pokud je
neumožní odstranění zjištěných Závad, příp. Sám tyto Závad
k tomu na Základě této smlouvy nebo právního předpisu povinen,

a udržovacich prací na
° nezpřistupní předmět nájmu Za účelem provedení stavebních
rozvody vody, plynu
budově, v níž se předmět nájmu nachází (např. výměna oken,

‹'=\i-)7

° neumožní provedení odpisú spotřeby vody, příp. dalších služeb

Bmlouva o nájmu prostorů sloužících podnikání
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Závěrečná ustano
vení

1. Ve všem se
řídí práva a povin
nosti stran této
Zejména Zákonem
smlouvy platným
č. 89/2012 Sb., obča
i právními předpis
nským Zákoníkem.
y,

3. Nájemní smlouva
je vyhotovena ve
čtyřech stejnopisech
stran obdrží dva vý
, Z nichž každá Ze
tisky.
Smluvních

5. Smluvní strany
se dohodly, že pr
onajímatel Zašle sp
kuveřejnění. Tato
rávci registru smlu
povinnost Se týká
v tuto smlouvu
i všech dodatků
v budoucnosti.
této smlouvy uzav
řených

Strana 8 (celkem
9)

2017/05/022/DO
Město Třinec
Jablunkovskà 160, 739 61 Třinec

Třince dne 16.12.2017,
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na 71. Schüzi Rady města
rady města.
členů
usnesením číslo 2017/2780, nadpoloviční většinou hlasů všech

vTřincidne

31. [11 2017

Za pronajímate/e:
Město Třinec

Za nájemce.“
Nikdy nejsi sám ..., z.S.

Mgr. Renata CZADEROV
předseda představenstva

RNDr. vèra PALKovSKÁ
starostka města

l _Qmınnvn n náimu Drostorů sloužících podnikání

Bc. Libuse
člen představenstva

Strana 9 (celkem 9)

pro

Okres:

Ĺat.území:

Í
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOST
10:55:02
16
9.20
01.0
datu
kazující stav evidova ný k

/Bu pro Město Třinec
pem pro úć el: Správa majetku, č.1.: SMM
Vyhotoveno bezúp/atné dálkovým přístu
Obec: 598810 Třinec
CZ0802 Frýdek-Místek
List vlastnictví: 5004
771104 Lyžbice
vedeny v je dné číselné řadě
V kat. území jsou pozemky

Vlastnické právo
160,
Město Třinec, Jablunkovská
Třinec

Podíl

Identifikátor

Vlastník, jiný Oprávněný

x

73961

Staré Město,

00297313

čÁsIEČNÝ vÝPIs

Nemovitosti

5

Pozemky

Způsob využití
Výměra[m2] Druh pozemku
373 zastavěná plocha a
nádvoří
č.p. 1009, obč.vyb.
íce,
Lyžb
ba:
stav
Součásti je
1017/6
Stavba stojí na pozemku p.č.:
Parcela
1017/6

B1

Jiná práva - Bez zápisu

C

Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro

Způsob ochrany

Povinnost k

0 Zástavní právo smluvní
3.12.1992,
výši 2.250.000,- Kč ze dne
k zajištění pohledávky ve
reg.dne 7.12.1992
1017/6
Parcela:
příkopě
Komerční banka, a.s., Na

Z-1590/2007-832

a 1,
969/33, Staré Město, 11000 Prah

RČ/Ičoz 45317054

/1992.
odu nemovitosti RIII 5503
Listina Dohoda o omezení přev
93

POLVZ:82/19
vy účinné v době vzniku práva
Pořadí k datu podle právní úpra

0 Věcné břemeno (podle listiny)
lových rozvodů včetně vstupu
strpět umístění televizních kabe
ádění oprav, údržby a kontroly
na tento pozemek za účelem prov
3-111-4/2005
na části parcely dle geo.p1.136
1017/6
Parcela:
,
Nej TV a.s., Francouzská 75/4

Vinohrady, 12000 Praha 2, RČ/IČO:
28128338

věcného břemene - úplatná
Listina Smlouva o zřízení
06.
vkladu práva ke dni 06.12.20

Z-5600082/1993-832

Z-5829/2011-832

ky
ze dne 05.12.2006. Právní účin
V-2804/2006-832

obchodní společnosti fúzí
rejstříku prokazující přeměnu
Listina Výpis z obchodního

15.06.2011.

ze dne

Z-5829/2011-832

vy účinné v době vzniku práva
Pořadí k datu podle právní úpra

D

Jiné zápisy
Typ vztahu

Oprávnění pro

Povinnost k

0 Změna výměr obnovou operátu

`

›`

CR
správu katastru nemovitostí
du, ve kterém vykonává státní
Nemovitosti jsou v územním obvo
c, kód: 832.
Třine
ě
ovišt
prac
ní
strál
Kata
slezský kraj,
Katastrální úřad pro Moravsko
strana
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LEGENDA MÍSTNOSTÍ 'LNP
M.Č.

ÚČEL MÍSTNOSTI

1.01

PRODEJNA

[m2]
25,7

1.02

SKLAD

1.03

05,0

SKLAD

2,9

-

104: SKLAD

07,5

ker.d|užbo

07.6

2,9

1x KARMA

1.05

WC bezboríerové

2,9

Rendınżbø

07,5

Rendınžbø -

2,9

ker.d|cıżbo

1× KARMA

'

PLOCHA (bez

AMBULANCE

. .

PODLAHA

RADIÁTORY

výklenku) [m]
2,8 v

13,8

2,9

1× KARMA

ıøminótøvć 1× KARMA

" ORDINAcE
1.08 cHoDBA

14,5
32,7

1.09

SKLAD

2,9
2,9

1.10

cHODBA

09.5 '

1,11

07,10

2,55 Iorníndtovc -

úKLıDOvÁ KOMORA

2,6

1.12

04,30

ZÁDVEŘÍ

-

1.13

04,0

z,8-ı.31‹er.dıøžbø

KANCELÁŘ

2,9

19,8

koberec

-

1.14

KANCELÁŘ

2,7

koberec

1× KARMA

1.15
1.16

SKLAD
SKLAD

28,2

08,5
08,2

2,7

koberec

1.17

KANCELÁŘ

2,9
2,9

2x KARMA

14,6

Rendıøžbø Pvc
1× KARMA

1.18

bez využití (výtah)

2,90 koberec

~

13,8

~

-

®
®

PLYNOVÉ TOPIDLO KARMA 800x200,v=850
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Příloha č. 3 k nájemní smlouvě

Přátelství 1009, Třinec
Výčet poskytovaných služeb a způsob rozúčtování
nákladů na tyto služby:

Teplo (plyn)

Náklady se rozúčtovávají jednotlivým nájemcům dle
jejich spotřeby na

podružných
plynoměrech (samostatná topidla - gamaty, každý
nájemce si Sám pouští topidla dle vlastní

potřeby).

Voda (vodné + stočnéj

Náklady se rozúčtovávají dle počtu osob (osoboměsíců).
Vtéto Souvislosti (i vsouvislosti S dalšími službami)
jsou nájemci povinni průběžně hlásit
pronajimateli Změny v počtu osob, nejpozději pak do 05.12
. Za daný kalendářní rok. Pokud
změny nahlášeny nebudou, má se Za to, že k žádné Změn
ě v počtu osob nedošlo.

Elektřina
Náklady se rozúčtovávají jednotlivým nájemcům
dle jejich spotřeby na podružných
elektroměrech. Případný rozdíl mezi spotřebou
mezi fakturačním elektroměrem
a podružnými elektroměry se rozúčtovává dle počtu osob
(osoboměsíců).

Úklid
Náklady se rozúčtovávají dle počtu osob (osoboměsíců).
Drobné gravv (ostatní)

Případné náklady na drobné opravy budou nájemcùm
rozúčtovány dle užívání daných
prostor a dle počtu osob (osoboměsíců).

Příloha č.4 k nájemní smlouvě

Drobné oprav! a běžná údržba hrazené náj'emcem

1. Drobné opravy

Za drobné opravy Se považují opravy bytu, prostoru sloužíc
ího podnikání, prostoru mimo
podnikatelskou činnost a jejich vnitřního vybavení, pokud je toto
vybavení jejich součástí a je ve
vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše
nákladů.
a) drobné opraw podle věcného wmezení

Nájemce hradí všechny opravy vrchních částí podlah bez ohledu
na druh provedení podlahy
(palubky, parkety, PVC, dlažba) a podlahových krytin (PVC, korek,
Jekor, Riga apod), a to jak
u všech obytných místností, tak u příslušenství bytu včetně balkón
u, lodžií a teras.
Dále se jedná zejména o tyto opravy a výměny:

-

-

-

(bez ohledu na to, zda k poškození okna došlo zaviněním nájemc
e nebo
povětrnostními vlivy),
tmelení oken a dveřních tabulek,

opravy a výměny ćásti obložení okenních parapetü,
opravy a výměny kliky, olivy, štítku, tlačítka, prismatického skla, nárazn
íků, mezidveřních
spojů, západek, Závěsů kolejniček, kladek, ventilací, řetízků, táhel,
Zámků, vložek do zámků,
klíčů,
výměny těsnění oken a dveří.
opravy jednotlivých částí oken a dveří Űednotlivou částí okna se přitom
rozumí i celé křídlo,
pokudjinak není třeba celé okno vyměnit)
vypínačů všeho druhu,
pojistek a jističů všeho druhu (včetně hlavního jističe pro daný prostor)
Zásuvek, tlačítek, objimek, Zvonkového tabla a signalizačního Zařízen
í včetně tlačítka
u vchodu a zvonku, pokud patří k prostoru,

-

osvětlovacích těles, popřípadě výměnyjejich jednotlivých součástí,
telefonní šňůry,

-

opravy a výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu
(mimo hlavní uzávěr plynu, který tvoří výjimku)
opravy všech uzavíracích armatur na rozvodech vody
výměna Sifónů a lapačü tuku (mimo hlavní uzávěr vody)
opravy individuálních měřičů spotřeby tepla a teplé vody
náklady na přecejchování podružných vodoměrů na SV a TV (mimo
výměnu TRW

-

1.

opravy uvolněných dlaždic či parket
upevnění a výměny prahu
upevnění, náhrady podlahových lišt,
opravy, výměny dělících příčlí a lišt oken a Zasklených i dřevěných
dveří,
Zasklívání jednotlivých oken a dveřních tabulek, včetně skleněných
výplní Zasklených lodžií
a balkónů

vložky mikrotelefonní a sluchátkové,
seřízení domácího telefonu (to platíi v případě umístění mimo
prostoı)

Kamna na tuhá paliva

-

, -

výměny plátü, ploten, 'vík ploten,
výměny roštu
opravy, výměny táhla k roštu, popřípadě roštového lože či rukojetí
roštu
výměny a opravy šamotování
vymazání topeniště kamnářskou hlínou nebo šamotem

opravy, vymazání a vyhlazení topeniště

Příloha č. 4 k nájem
ní smlouvě

-

opravy a výměny dv
íře
provádění ochranný k včetně dvířek pečící trouby a drža
del či rukojetí
ch nátěrů
výměna a doplňov
ání šroubkü, nýtů,
na kostře kamen a
upevňování a opra
příslušenství
vy ochranných rám
ů
opravy, výměny po
pelníku
výměny kouřových
rour a kolen
Opravy a výměny
regulátoru tahu
Vymazání spár
výměny kruhových
plotýnek u pokojov
ých kamen
výměny slídy
opravy pečících tru
b
opravy ohřívačů vo a plechů u kuchyňských kamen
dy (kamnovců)
výměny vrchního
krytu vymetacího
otvoru, krytu dvíře
k popelníku, krytu
dvířek topeniště
Sporáky elektrick
é
- opravy a výměn
y plotýnek
- výměny dvířek
u pečící trouby, vý
měny dna trouby
- výměny Závěsů
dvířek trouby, vým
ěny skel ve dvířkác
- výměny topnýc
h trouby
h sp
- výměny vaňdlov irál v troubě
é desky
- výměny držáku
horního topného tě
v
lesa
vymen
y a doplňování knoﬂ
ıků, osvětlení, šrou
bkü, nýtů a ostatních
drobných součástí
- opravy pečící tro
ub
- výměny přívodn y
ího kabelu
- výměny plechů,
pekáčů a roštu do
pečící trouby
~ uvedení do pr
ovozu
Sporáky plynov

-

-

-

-

é a kombinované

mazání kohoutů
výměna kohoutů Co
presi
opravy a výměny
uzavíracích kohout
ů plynu
výměny trysek (s vý
jimkou výměny try
sek při Záměně ply
troubového hořáku
nu) včetně výměn
tělesa trysky
výměny regulátor
u tlaku plynu
opravy a výměny
hořáků
výměny grilovacích
hořáků - sestava
výměny mříŽek
výměny knoﬂíků
ýměny vaňdlové de
sky a vařidlové mříž
ky
výměny termopojist
ky
výměny termostatů
trouby
výměny dvířek pečíc
í trouby
výměny výsuvněh
o dna trouby
výměny kouřovodu
výměny lišt

vyměny plechů, pe
káčů a roštu do pe
čící trouby
pročištění plynovo
dních přívodek od
plynoměru ke spot
uvedení do prov
řebičům - výměny
ozu
přívodu plynu

2

~

"

Příloha č. 4 k nájemní smlouvě

. Elektrické a plynové vařiče
opravy ı výměny jednotlivé plotýnky u elektrických dvouvařičů
opravy a výměny jednotlivého hořáku u plynových vařičů
výměny termostatu
výměny slgnálního světla
opravy. výměny uzavíracích kohoutü plynu
výměny a doplnění těsnění, šroubků, nýtü a ostatních drobných součástí
opravy a výměny vypínačů elektrického proudu
výměny přívodního kabelu nebo hadice
pročištění plynovodních přívodek od plynoměru až ke spotřebičüm

Plynové průtokové ohřívače (karmy)
uvedení do provozu
čištění Spotřebičů a kouřovodü
výměny termočlánku
výměny rour a kolen na odvod spálených plynů (kouřovodü)
výměny těsnění
opravy a výměny membrány
opravy a výměny tlakověho pera, ventilů

výměna páky
opravy plynových a vodních dílů
promazání
výměny termopojistky
opravy a výměny regulačního Zařízení hořáku
provádění ochranných nátěrů
opravy topného tělesa
opravy a výměny termostatu
výměny a doplnění těsnění, šroubků, nýtü a dalších drobných součástí

Elektrické průtokové ohřívače a boilery
uvedení do provozu

výměny přívodní Šňůry s vidlicí
výměny těsnění a signálniho světla
výměny mikrospínače, držáku, páky
opravy a výměny membrány
opravy a výměny ventilů a páky, tlakověho pera
Čištění
provádění ochranných nátěrů
opravy topného tělesa
opravy a výměny termostatu a termopojistky
výměny příruby
opravy a výměny stykače na noční proud
Plynová topidla
uvedení do provozu
Čištění před topnou sezónou
opravy a výměny termočlánkü
výměny přívodu Zapalováčku
výměny hořáku zapalováčku
výměny trysek
výměny průhledověho skla a těsnění průhledověho skla
výměny příruby
výměny knoﬂiků

Příloha č. 4 k nájem
ní smlouvě

- výměny termopojis
tek
- opravy a výměny
termostatů
- výměny regulátor
u tlaku plynu
- výměny odtahu Sp
alin
- opravy hořáků
- opravy a výměny
uzavíracích kohoutü
plynu
- výměny horního
i předního krytu
- výměny a doplňov
án
- pročištění plynovo í těsnění, šroubků, nýtů a dalších drobnýc
dních přípojek od ply
h součástí
noměru ke spotřebičů
m

Plynové kotle etá
žového topení

-

-

-

čištění spotřebiče pře
d sezónou včetně ko
uřovodů
výměny membrán, těs
nění
opravy termopojistky
uvedení nového spotř
ebiče do provozu
veškeré prohlídky a
seřízení všech termo
statů

dotlakování

expanzních nádrží
(tlakových)
výměny napouštěcích
ventilů
výměny regulačních
ventilů

Kotel etážového tope
ní na tuhá paliva
- opravy a výměny
napouštěcího a výpu
stného ventilu, přetěs
- výměny přírub
nění jednotlivých přírub
- opravy a výměny
odvzdušňovacího ve
ntilu
- provádění ochrann
ých nátěrů
- opravy dvířek
- výměny roštu
- výměny kouřových
rour a jejich čištění
utm

-

eleni kotle kolem dv
ířek

a pláště
vyčištění kotle od sazí
a popele
Seřízení ventilu nebo
kohoutu u topných těl
es

10 . Infrazářič
-

-

-

výměny přívodní šňůry

opravy a výměny ter
mostatu

veškeré opravy a vý
měny ( kromě výmě
ny celého topné

11. Elektrická akum
ulační kamna
- výměny ventilátoru
- výměny spínače
- opravy termosta
tů
- výměny pojistné
ho a prostorového ter
mostatu
12. Kuchyňské linky
, dřezy, vestavěné
a přistavěné skříně
- drobné opravy pří
člí, dvířek, příp.výměn
y skel atd.
- výměny úchytek,
kování, klik
- výměny Zásuvek
\
- opravy a obnovy
ná
- opravy ochranné těrů
ho řámu u dřezu
- nástřiky dřezu

ho tělesa)

Příloha č. 4 k nájemní smlouvě

13. Sanitární zařízení

opravy a výměny výtokového ventilu - kohoutku
opravy a výměny dvířek u obezděni vany

všechny opravy van a umyvadel včetně nástřiku vany
upevnění uvolněného umyvadla, klozetové mísy, dřezu, výlevky, vany, bidetu,
klozetové nádrže, konzol apod.
opravy Odpadního a přepadního ventilu
opravy baterie, sprchy

výměny těsnění, řetízků, Zátek ke všem předmětům
opravy a výměny podpěr, růžic, táhel
opravy a výměny věšáků, vanových držáků, schránek na toaletní papír, galerek
opravy a výměny násosky splachovače, plovákové koule s pákou, padákověho drátu a páky,
Zabroušení padákověho sedla, výměny kuželek pro ventily, opravy tlakového splachovače
svýměnou jednotlivých součástí, sedacího prkěnka s poklopem, průchodního ventilu před
klozetovou nádrží, klozetové manžety
opravy a výměny ochranných rámů dřezů a výlevek

b) drobné ogravz Qodle výše nákladu

Podle výše nákladu se Za drobně opravy považují další opravy bytu, prostoru sloužícího podnikání,
prostoru mimo podnikatelskou činnost, jejich vnitřního vybavení a výměny součástí jednotlivých
předmětů tohoto vybavení, které nejsou výše uvedeny, a jestliže jejich náklad na jednu opravu
nepřesáhne částku 5.000 Kč.bez DPH. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu Souvisejí
a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na Související opravy.
2. Náklady spojené s běžnou údržbou

Jedná se o náklady na udržování a čištění, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu,
prostoru sloužícího podnikání a prostoru mimo podnikatelskou činnost. Jsou jimi Zejména:

čištění Zanesených odpadů až ke svislým rozvodům,
vnitřní nátěry dveří (včetně vchodových), vnitřní části oken, vestavěných
a zabudovaných skříní
malování, včetně oprav omítek
čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn
odhmyzování (deratizace, desinfekce a desinsekce)

