
Smlouva 

O nájmu nebytových prostor 

Podle zák. č. 116/1990 Sb. v platném znění 

 

 

1. Smluvní strany 
1.1. Pronajímatel – Obec  Nevolice se sídlem Nevolice 4, 344 01, IČ. 00572187. 

Zastoupena starostou Josefem Velkem. 
1.2. Nájemce – Sbor dobrovolných hasičů Nevolice, se sídlem Nevolice 4, 344 01, IČ. 

48343498. 
Zastoupena starostou sboru Jaroslavem Stauberem. 
 

2. Předmět smlouvy 
2.1. Pronajímatel je vlastníkem zastavěné plochy – budovy obecního úřadu na st. 

pozemku č. st. 6 včetně, v k.ú. Nevolice, dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 1. 
2.2. Předmětem nájmu je část nebytových  prostor  ve výše uvedené budově obecního 

úřadu v přízemních prostorách. 
2.3. Nebytové prostory se dávají do pronájmu za účelem provozování klubovny 

hasičského sboru. 
 

3. Doba nájmu 
3.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která 

začíná běžet 1. dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému účastníkovi. 
3.2. Smlouva může skončit též písemnou dohodou účastníků. V případě skončení nájmu 

je nájemce povinen prostory vyklidit a vrátit je ve stavu odpovídajícímu běžnému 
opotřebení. 

3.3. Nájem začíná dnem 1. 1. 2014. 
 

4. Cena nájmu 
4.1. Cena nájmu – nájemné je stanovena dohodou a činí 1.000,- Kč ročně včetně DPH. 

V této ceně jsou zahrnuty náklady na el. energii a vodu.  
4.2. Cena nájmu bude nájemcem hrazena vždy nejpozději 28. února příslušného roku 

v hotovosti v pokladně OÚ. 
 

5. Ostatní ujednání 
5.1. Nájemce je povinen hradit sám na vlastní účet náklady spojené s obvyklým 

udržováním, včetně úklidu pronajatého prostoru. 
5.2. Nájemce zajistí vytápění pronajatých prostorů na vlastní náklady. 
5.3. Nájemce se zavazuje provádět kontrolu stavu pronajatého nebytového prostoru 

z hlediska protipožární prevence. 



5.4. Nájemce se zavazuje umožnit přístup pronajímateli na jeho požádání do nebytového 
prostoru. 

5.5. Veškeré stavební úpravy je nájemce povinen předem projednat s pronajímatelem. 
5.6. Nájemce se zavazuje umožnit bezplatně konání akcí organizovaných 

pronajímatelem. 
5.7. S ohledem na možný pohyb cen a míru inflace se smluvní strany dohodly, že výše 

nájemného může být na návrh kterékoliv smluvní strany upravována, přičemž 
podkladem k těmto úpravám budou oficiální statistické údaje.  

5.8. Pronajímatel předal nájemci klíče od nebytového prostoru a hlavního vchodu do 
pronajímané části objektu v den podpisu této smlouvy. S ohledem na tuto 
skutečnost, přechází na nájemce tímto dnem zodpovědnost za případné škody, 
způsobené v pronajatém nebytovém prostoru. 

5.9. Nájemce je oprávněn přenechat nebytový prostor, nebo jeho část na dobu určitou 
do podnájmu jen se souhlasem pronajímatele.  

5.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

5.11. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.  
Tato smlouva je provedena ve dvou vyhotoveních, z nich obdrží nájemce i 
pronajímatel každý jedno paré. 

 
6. Podpisy smluvních stran 

 

. 

 
 

 

 

V………………………………….. dne…………………………. 

 

 

               Nájemce:                Pronajímatel:  

        

 

………………………………………………..                                                            ……………………………………………….. 

 

Vyvěšeno dne: ………………………………………   Sejmuto dne: …………………………………..            


