
Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2021 
 

č. 888/RMČ/2021 
 

informace o uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 
___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 

rezignaci Bc. Michala Pragera, MBA, xxxxxxx, na člena Zastupitelstva městské části 
Praha 14, ke dni 20. 12. 2021. Zvolen za volební stranu Piráti.  

 
II.     k o n s t a t u j e,  
 

že pan Mgr. Vojtěch Tomášek, xxxxxx, se stal dne 21. 12. 2021 členem  Zastupitelstva 
městské části Praha 14 

 
III.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14     
 

zajistit předání osvědčení Mgr. Vojtěchu Tomáškovi o tom, že se stal členem 
Zastupitelstva městské části Praha 14                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Jiří Zajac                                                                    PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSO  



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2021 
 

č. 889/RMČ/2021 
 

k návrhu na 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 
___________________________________________________________________________ 
 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 
 22. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 - dle přílohy 
 
 schválený rozpočet  
 příjmy                                                           276.003,70 tis. Kč 
 výdaje                                                                      441.654,30 tis. Kč 

financování                                                                             165.650,60 tis. Kč           
 
rozpočet po 21. rozpočtovém opatření ke dni 6. 12. 2021 

 příjmy                                                            838.781,00 tis. Kč 
 výdaje                                                                                    1.176.013,20 tis. Kč 

financování                                                                              337.232,20 tis. Kč                  
 
rozpočet po 22. rozpočtovém opatření ke dni 20. 12. 2021 

 příjmy                                                           848.773,90 tis. Kč 
 výdaje                                                                                    1.186.006,10 tis. Kč 

financování                                                                              337.232,20 tis. Kč                                           
    

II. u k l á d á 
 Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14     
 
           předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14  
 

T: 3/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Jiří Zajac                                                                     PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
 
 
 

Provede:        Jiří Zajac 
Na vědomí:   OŘEŠ 



Příloha

ROZPIS ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu 
z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozpočtové
opatření

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony
IIIZŠ Vybíralova 964 - podíl EU 609.700 Kč 2134
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony
III ZŠ Vybíralova 964 - podíl SR 609.800 Kč 2134
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony
III ZŠ Šimanovská 16 - podíl EU 397.100 Kč 2134
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony
III ZŠ Šimanovská 16 - podíl SR 397.100 Kč 2134
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony
IIIMŠ Paculova - podíl EU 174.600 Kč 2135
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony
III MŠ Paculova - podíl SR 174.600 Kč 2135
CELKEM 2.362.900 Kč

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
Rozpočtové

opatření

Na základě 2. úpravy finančního plánu MČ Praha 14 na základě usnesení
Rady městské části Praha 14 č. 860 ze dne 13.12.2021 7.630.000 Kč 373
CELKEM 7.630.000 Kč



VÝDAJOVÁ ČÁST

01 - ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru řízení ekonomiky a školství)

Rozpočtové
opatření

Na § 5213 - Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření - ÚZ 127 -
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - pokrytí běžných 
výdajů spojených s řešením pandemie - COVID-19 22.600 Kč 374
CELKEM 22.600 Kč

03 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Kancelář tajemníka)

Rozpočtové
opatření

Z § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, ÚZ 13010 -
Výkon pěstounské péče - na mzdové výdaje -500.000 Kč 375
CELKEM -500.000 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 6171 - Činnost místní správy - Nespecifikovaná rezerva odboru -15.000 Kč 376
Na 3632 - Pohřebnictví - navýšení finančních prostředků - sociální pohřby 15.000 Kč 376
CELKEM 0 Kč

04 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(na Odbor hospodářské správy)

Rozpočtové
opatření

Z § 5213 - Krizová opatření, Rezerva na krizová opatření - ÚZ 127 -
Opatření v souvislosti s šířením nového koronaviru - na pokrytí běžných
výdajů spojených s řešením pandemie - COVID-19 -22.600 Kč 374
CELKEM -22.600 Kč



05 - ODBOR INVESTIČNÍ

Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
Rozpočtové

opatření

Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje, Investice - ORG 1531 - Poliklinika „Pamík“ - rekonstrukce 
vnitřních prostor (akce SMP14) 1.284.500 Kč 373
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje, Investice - ORG 1546 - Rekonstrukce střechy objektu Pilská - 
průzkumy, zpracování projektové dokumentace (akce SMP14) 264.100 Kč 373
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje, Investice - ORG 1486 - Kardašovská 691 (ARCUS) - vstupní 
portálové dveře (akce SMP14) 203.100 Kč 373
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje, Investice - ORG - 0081352001522 - Zdravotnické zařízení 
v objektu ul. Kpt. Stránského 999 - rekonstrukce vnitřních prostor (akce 
SMP14) 1.855.700 Kč 373
Na § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního 
rozvoje, Investice - ORG - 1523 - Poliklinika „Pamík“ - rekonstrukce 
gastroprovozu (akce SMP14) 36.600 Kč 373
Na § 6171 - Činnost místní správy, Investice - ÚZ 108100077 - ORG
2471316001277 - Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní 
projekt energetických úspor - způsobilé výdaje (podíl MČ) 3.211.000 Kč 373
Na § 6171 - Činnost místní správy, Investice - ORG 2471316001277 -
Administrativní budovy radnice MČ Praha 14 - pilotní projekt 
energetických úspor - nezpůsobilé výdaje 271.300 Kč 373
CELKEM 7.126.300 Kč

06 - ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ - ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými 
obvody nebo částmi - neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu 
z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Rozpočtové
opatření

Na § 3113 - Základní školy, ÚZ 103533063 - ORG 0015661002004 -
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony 
IIIZŠ Vybíralova 964 - podíl EU 609.700 Kč 2134
Na § 3113 - Základní školy, ÚZ 103133063 - ORG 0015661002004 -
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony 
III ZŠ Vybíralova 964 - podíl SR 609.800 Kč 2134
Na § 3113 - Základní školy, ÚZ 103533063 - ORG 0015662002006 -
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony 
III ZŠ Šimanovská 16 - podíl EU 397.100 Kč 2134
Na § 3113 - Základní školy, ÚZ 103133063 - ORG 0015662002006 -
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony 
III ZŠ Šimanovská 16 - podíl SR 397.100 Kč 2134



Na § 3111 - Mateřské školy, ÚZ 103533063 - ORG 0015678003007 - 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony 
IIIMŠ Paculova - podíl EU 174.600 Kč 2135
Na § 3111 - Mateřské školy, ÚZ 103133063 - ORG 0015678003007 -
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - EU-Šablony 
III MŠ Paculova - podíl SR 174.600 Kč 2135
CELKEM 2.362.900 Kč

07 - ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti
Rozpočtové

opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy, Běžný výdaj - pořízení notebooků 503.700 Kč 373
CELKEM 503.700 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru životního prostředí)

Rozpočtové
opatření

Na § 6171 - Činnost místní správy - úhrada faktury společnosti GINIS -
poskytnutí služby na vyžádání na základě smlouvy 106.300 Kč 380
Na § 6171 - Činnost místní správy - úhrada faktury firmy GEPRO 45.600 Kč 381
Na § 6171 - Činnost místní správy-zajištění finančních prostředků na
I. etapu Analýzy příležitostí v oblasti AI a SmartCity 242.000 Kč 381
CELKEM 393.900 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 6114 - Volby do Parlamentu ČR -14.100 Kč 377
Na § 6171 - Činnost místní správy - dofmancování faktur v rámci odboru 14.100 Kč 377
CELKEM 0 Kč

10 - ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Přesun mezi závaznými ukazateli
(na Odbor informačních a komunikačních technologií)

Rozpočtové
opatření

Z § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - na úhradu 
faktury společnosti GINIS - poskytnutí služby na vyžádání na základě 
smlouvy -106.300 Kč 380
Z § 3639 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - na úhradu 
faktury firmy GEPRO a na zajištění finančních prostředků na I. etapu 
Analýzy příležitostí v oblasti AI a SmartCity -287.600 Kč 381
CELKEM -393.900 Kč



11 - KANCELÁŘ TAJEMNÍKA

Přesun mezi závaznými ukazateli 
(z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví)

Rozpočtové
opatření

Na § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, UZ 13010 — 
Výkon pěstounské péče - Mzdové výdaje 500.000 Kč 375
CELKEM 500.000 Kč

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 6171 - Činnost místní správy, Mzdové výdaje -188.600 Kč 378
Na § 6114 - Volby do Parlamentu ČR - dofmancování mzdových výdajů
spojených s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 
2021 188.600 Kč 378
CELKEM 0 Kč

15- ODBOR DOPRAVY

Přesun mezi závaznými ukazateli
Rozpočtové

opatření

Z § 2212 - Silnice, Nákup ostatních služeb -68.000 Kč 379
Na § 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací - navýšení
finančních prostředků na služby v rámci úklidů pozemních komunikací 68.000 Kč 379
CELKEM 0 Kč



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2021 
 

č. 890/RMČ/2021 
 
k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava a výměna segmentů 
orientačního systému Polikliniky ČM Parník“ zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek 
 
 
Rada městské části Praha 14 
 
I. b e r e  n a  v ě d o m í  
 
         protokol o jednání hodnotící komise ze dne 20. 12. 2021 v zadávacím řízení na veřejnou 
  
         zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava a výměna segmentů orientačního systému   
         Polikliniky ČM Parník“ 
 
II.     r o z h o d l a  
 

- na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky: 
 
Reprosign s.r.o. 

 
               Sídlo: Pod Harfou 938/40, 190 00 Praha 9 
               IČ:     028 41 053    
 
III. u k l á d á 
 Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14    
 
         1) zajistit veškeré právní úkony k ukončení zad. řízení s názvem „Oprava a výměna   
              segmentů orientačního systému Polikliniky ČM Parník“  
 
          2) zajistit uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem  
 

T: ihned 
 

 
 
 

                 Jiří Zajac                                                                     PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
 
 

Provede:        Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a.s., Kancelář starosty 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2021 
 

č. 891/RMČ/2021 
 

na schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0485/2021/SMP14/1050 na 
stavební úpravy bytových jader, investice 

 
 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e  
 
         uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 0485/2021/SMP14/1050 uzavřené v rámci   
         zadávacího řízení na VZMR s názvem „Rekonstrukce 7 bytových jader (ulice   
         Kardašovská, Slévačská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“  
         se společností Karlova firma, s.r.o. se sídlem Vodičkova 704/36, Praha 1, 110 00,  
         IČ: 242 48 011 dle příloh tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě 
 
 
 
II. u k l á d á 
 Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14     
 
          zajistit podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0485/2021/SMP14/1050 uzavřené   
          v  rámci zadávacího řízení na VZMR s názvem „Rekonstrukce 7 bytových jader (ulice  
          Kardašovská, Slévačská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14“ 

T: ihned 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                 Jiří Zajac                                                                     PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
 
 
 

Provede:        Jiří Zajac 
Na vědomí:   SMP-14, a.s., Kancelář starosty, OI 



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2021 
 

č. 892/RMČ/2021 
 

k uzavření kupní smlouvy mezi Správou pražských hřbitovů, příspěvkovou organizací 
a městskou částí Praha 14 na prodej vozidla MULTICAR M 26 A Profiline, nákladní 

automobil speciální – nosič výměnných nástaveb 
 ___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s c h v a l u j e 
 

uzavření kupní smlouvy mezi Správou pražských hřbitovů, příspěvkovou organizací                                              
a městskou částí Praha 14 na prodej vozidla MULTICAR M 26 A Profiline, nákladní 
automobil speciální – nosič výměnných nástaveb dle přílohy č. 1 

  
 
 
II.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14     

 
 zajistit uzavření kupní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení   
 

T: 31. 12. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Jiří Zajac                                                                     PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OHS, OŘEŠ, OPKČ 



Městská část Praha 14 QJ-:

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník" a „smlouva")

I.
Smluvní strany

Městská část Praha 14
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „prodávající")

Bratří Vendíků 1073,198 00 Praha 9 - Černý Most
00231312
CZ00231312
Jiřím Zajacem, starostou
PPF banka a.s., Praha 6
19-9800050998/6000

a

Správa pražských hřbitovů,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupená: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

příspěvková organizace
Vinohradská 2807/153C, 130 00 Praha 3 - Žižkov
45245801
CZ44245801

CSOB a.s., Praha 5 
685329/0300

(dále jen „kupující")

(prodávající a kupující společně dále jako „smluvní strany")

II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zvláštní motorové 
vozidlo, specifikované v odst. 2.2 tohoto článku, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, 
a závazek kupujícího toto vozidlo převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

2.2 Specifikace zvláštního motorového vozidla:

a) pracovní stroj samojízdný - komunální tov. značky: MUL7TCAR M 26 A Profiline
b) identifikační číslo vozidla (VIN):
c) číslo technického průkazu:
d) rok výroby:
e) barva karoserie:
f) registrační značka vozidla (SPZ):
g) zdvihový objem motoru (cm3):
h) další výbava:

WMU2M26434W000172
BF720206
2004
zelená - 6024 
1AE 26 15 
2800
přídavná zařízení - sypač vozovek, 
silniční zametač, sněhová radlice

(dále jen „vozidlo")

2.3 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem vozidla a nejsou mu známy žádné okolnosti, 
které by prodeji bránily.

2.4 Prodávající předá kupujícímu spolu s vozidlem jeho osvědčení o registraci vozidla („technický 
průkaz") a veškeré příslušenství.
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2.5 Kupující bere na vědomí, že kupuje vozidlo, které je užíváno více jak deset let, čemuž odpovídá 
jeho technický stav, a prohlašuje, že se podrobně a pečlivě seznámil s jeho technickým stavem 
i jeho obsluhou, a že s ním byla provedena zkušební jízda.

2.6 Kupující dále bere na vědomí, že změnou vlastníka vozidla zanikne jeho pojištění (povinné 
ručení) a že je povinen vozidlo pojistit.

III.
Předání a převzetí vozidla

3.1 Prodávající vyzve kupujícího k převzetí vozidla nejpozději 3 pracovní dny přede dnem, kdy bude 
vozidlo připraveno k předání kupujícímu, nejpozději však do 15 dnů ode dne uzavření této

smlouvy.
3.2 O předání a převzetí vozidla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude vyhotoven ve 

dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží prodávající a jeden kupující.

3.3 Vlastnické právo k vozidlu přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu 
předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

3.4 Místem předání vozidla je sídlo prodávajícího, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak.

IV.
Kupní cena a platební podmínky

4.1 Kupní cena vozidla včetně veškerého příslušenství (přídavná zařízení) činí 390.000,00 Kč (slovy: 
tři sta devadesát tisíc korun českých) (dále jen „kupní cena") a byla stanovena na základě 
znaleckého posudku ze dne 16. 11. 2021 vypracovaného Ing. Milanem Hosákem. Prodej vozidla 
je uskutečněn v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy prodávajícího, tj. prodávající 
se v tomto případě nepovažuje za osobu povinnou k dani dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z přidané hodnoty se v tomto 

případě neuplatňuje.
4.2 Kupující uhradí kupní cenu převodem na bankovní účet prodávajícího, uvedený v záhlaví této 

smlouvy, a to na základě faktury vystavené prodávajícím, se splatností 14 kalendářních dnů od 
data doručení kupujícímu. Prodávající vystaví fakturu bezodkladně po předání vozidla 
kupujícímu dle čl. III. této smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné 
částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.

4.3 Faktura musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu 
prodávajícímu, pokud nebude obsahovat požadované náležitosti nebo pokud bude obsahovat 
nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

V.
Závěrečná ustanovení

5.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí prodávající.

5.2 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

občanským zákoníkem.
5.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

5.4 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení.

Městská část Praha 14 m- ........................................
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5.5 Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 
nedojde k dohodě smluvních stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem.

5.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou.

5.7 Smluvní strany shodně 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, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

5.8 Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. /RMČ/2021 ze dne
21. 12. 2021.

čj-: .........................................

Prodávající: Kupující:

V Praze dne V Praze dne

Zajac Jiří, starosta
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Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2021 
 

č. 893/RMČ/2021 
 

k uzavření smlouvy o výpůjčce č. 9/22/1250/004 
 ___________________________________________________________________________ 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na plochu pro umístění odběrného testovacího místa 
COVID se společností TSK hl. m. Prahy, IČO 03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, 
Praha 1 v zastoupení HMP dle přílohy č. 1 

  
 
II.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14     

 
zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu pro umístění odběrného testovacího 
místa COVID se společností TSK hl. m. Prahy   

 
T: 31. 12. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Jiří Zajac                                                                     PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM 
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Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO: 00064581, DIČ:CZ00064581, plátce DPH, 
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00, 

Praha 1, IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286 zapsanou v obchodn lm rejstříku vedeném Městským soudešm
v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupena na základě pověření uděleného představenstvem Radkem Petráskem, pověřeným vedením
obchodního oddělení

název a číslo účtu: MHMP-TSK hl. m. Prahy, Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1 
č. ú.: 29022-5157998/6000, bank. spoj.: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6

(dále jen "půjčitel")
a

Městská část Praha 14 IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 14
zastoupen: Jiří Zajac - starosta MČ Praha 14
sídlo/bydliště: Bratří Venclíků 1073/8, Černý Most, 198 21 Praha
bankovní spoj.:
ID datové schránky: pmafbtfa

(dále jen "vypůjčitel")
uzavírají tuto

Smlouvu o výpůjčce č. 9/22/1250/004
podle ustanovení § 2193 a následujících občanského zákoníku

Preambule

Smlouvou o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřenou mezi hl. m. Prahou a 
Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. dne 12. 1. 2017, ve znění pozdějších dodatků byla 
Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen “TSK”) svěřena mj. správa, údržba, opravy a rozvoj 
silnic II. a III. třídy, místních komunikací, vybraných účelových komunikací, jejich součástí a příslušenství, 
které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy (dále jen ,,HMP“), dále nakládání s tímto nemovitým majetkem 
a poskytování služeb s tím spojených.
TSK je při hospodaření s majetkem HMP mj. oprávněna uzavírat jménem hlavního města Prahy nájemní 
smlouvy a smlouvy o výpůjčce a právně jednat ve věcech souvisejících s její činností, a to včetně výkonu 
práv a povinností pronajímatele z těchto smluv vč. vystavování daňových dokladů.

Článek I. Předmět a účel výpůjčky

1) Půjčitel je
□ vlastníkem pozemku pare. č. v obci
K vlastníkem komunikace CHLUMECKÁ na pozemku pare. č. 82/1 k.ú. Černý Most v obci PRAHA 14 
(ČERNÝ MOST)
E! vlastníkem předmětu výpůjčky vyznačeného v příloze “Vymezení předmětu výpůjčky a doby výpůjčky"

2) část
El pozemní komunikace chodník o výměře 15 mz, nacházející se na uvedeném pozemku (dále jen 
"předmět výpůjčky"), výpůjčuje půjčitel výpůjčiteli za účelem: Soc. zařízení - testovací centrum Covid
□ pozemku pare. č. o výměře (dále jen „předmět výpůjčky"), vypůjčuje půjčitel výpůjčiteli za účelem:

3) Předmět výpůjčky je specifikován v přiloženém plánku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Článek II. Doba výpůjčky

Vypůjčitel má právo užívat předmět výpůjčky bezplatně ode dne účinnosti smlouvy podle ČI. V. odst. 2),3) 
smlouvy po dobu:

a) □ neurčitou, nejdéle však po dobu účinnosti rozhodnutí příslušného správního orgánu dle čl. V. odst
2), 3) smlouvy

b) □ určitou, a to: do 29.01.2022
c) E určitou do 29.01.2022. Vypůjčitel začne užívat předmět výpůjčky ke sjednanému účelu od 0:00:00, 
nejdříve však ode dne nabytí účinnosti smlouvy za podmínek dle čl. V. odst. 1), 2) této smlouvy.
Je-li doba nájmu vymezena konkrétními dny, jsou tyto uvedeny v příloze „Vymezení předmětu výpůičkv a 
doby výpůjčky".
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Článek III. Závazková část

1) Vypůjčitel přejímá předmět výpůjčky ve stávajícím stavu, způsobilém k užívání k účelu sjednanému v ČI. I. 

odst. 2).
2) Vypůjčitel je oprávněn užívat předmět výpůjčky v rozsahu dle ČI. I., a to jen ke sjednanému účelu. Bez 

písemného souhlasu půjčitele ho nesmí přenechat do užívání třetí osobě.
3) Vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky a jeho bezprostřední okolí udržovat v čistotě a pořádku v souladu 

s platnými právními předpisy. Případné znečištění je vypůjčitel povinen bez průtahů odstranit, nebo 
označit podle platných právních předpisů.

4) Vypůjčitel si obstará a zařídí instalaci dopravního značení předmětu výpůjčky na vlastní náklady v souladu 
s obecně závaznými předpisy a případnými pokyny ve vydaném rozhodnutí příslušného správního orgánu.

5) Vypůjčitel je povinen snášet omezení v užívání předmětu výpůjčky v rozsahu nutném pro provedení oprav 
a udržování předmětu výpůjčky, dále provedení výkopových a stavebních prací a je povinen za tímto 
účelem umožnit k předmětu výpůjčky přístup. Půjčitel oznámí minimálně 1 kalendářní měsíc předem 
zahájení prací na opravách a udržování předmětu výpůjčky. Toto se netýká odstraňování následků škod 
způsobených vyšší moci a případných havárií.

6) Vypůjčitel nesmí provádět jakékoli zásahy do předmětu výpůjčky bez písemného souhlasu půjčitele a bez 
povolení příslušných správních orgánů.

7) Vypůjčitel není oprávněn požadovat úhradu vzniklých škod nebo ušlého zisku zaviněných vyšší mocí ani 
havárií ani v případě postupu dle odst. 5) tohoto článku.

8) Na předmětu výpůjčky ani na věcech umístěných na předmětu výpůjčky nesmí být umísťována reklama 
bez předchozího písemného souhlasu půjčitele. Za reklamu se nepovažuje tabule s informacemi o 
zhotoviteli, investorovi a prováděné stavbě. Vypůjčitel se zavazuje, že na základě výzvy půjčitele ohledně 
neoprávněného umístění reklamy propagující jméno či činnost vypůjčitele na jakémkoliv jiném majetku hl. 
m. Prahy ve správě půjčitele, zajistí na svůj náklad odstranění takové reklamy v souladu s podmínkami 
výzvy půjčitele.

9) Nejpozději ke dni skončení výpůjčky je vypůjčitel povinen uvést předmět výpůjčky do stavu, v jakém mu 
byl předán a předat ho protokolárně zpět půjčiteli, nebude -li smluvními stranami dohodnuto jinak. Výzvu 
k předání zašle vypůjčitel nejméně 3 dny předem. Půjčitel má po dobu výpůjčky právo přístupu na
|Jldllllt7l vy pwjwrvjr.

10) Za každé porušení některé z povinností, uvedených v ČI. III. smlouvy, je půjčitel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den porušování této povinnosti.

11) Půjčitel je oprávněn domáhat se náhrady škody způsobené vypůjčitelem na předmětu výpůjčky. Pokud 
tato škoda vznikla porušením povinnosti, na kterou se podle této smlouvy vztahuje smluvní pokuta, má 
půjčitel právo na její náhradu vedle sjednané smluvní pokuty.

12) Nebudou-li v den předání předmětu výpůjčky splněny podmínky uvedené v rozhodnutí podle ČI. V. odst. 
2), 3) nebo ve smlouvě, nebo nebude-li stav předmětu výpůjčky odpovídat podmínkám podle ČI. III. odst. 
9), není půjčitel povinen předmět výpůjčky převzít. O této skutečnosti musí být sepsán protokol, v němž 
budou půjčitelem vymezeny závady, pro něž předmět výpůjčky nepřevzal a stanovena lhůta k jejich 
odstranění a převzetí předmětu výpůjčky. Ustanovení Cl. III. odst. 10) a 11) tím není dotčeno.

13) Budou-li v den předání předmětu výpůjčky splněny podmínky uvedené v rozhodnutí podle ČI. V. odst. 2) 
nebo ve smlouvě, nebo bude-li stav předmětu výpůjčky odpovídat podmínkám podle ČI. III. odst. 9), je 
půjčitel povinen předmět výpůjčky převzít. Odmítne -li půjčitel v tomto případě předmět výpůjčky převzít, je 
povinen sepsat protokol o důvodech tohoto jeho rozhodnutí.

14) Kontaktní údaje smluvních stran:
15) Další podmínky dohodnuté oběma stranami smlouvy, kontaktní údaje:

□ provozní doba vypůjčitele:
• kontaktní osoba vypůjčitele: Jana Volkovátel.: 281 005 40S e-mailová adresa.

jana.volkova@praha14.cz
• kontaktní osoba půjčitele: Petr Panoš tel.: 257015143 e-mailová adresa: petr.panos@tsk-praha.cz
□ skutečné zahájení činnosti specifikované v ČI. I. smlouvy oznámí vypůjčitel prokazatelným způsobem 
půjčiteli nejméně 3 dny předem
O vypůjčitel je povinen dodržovat podmínky stanovené ve vyjádření odděleni koordinace č.j.. 

pokud o něj bylo požádáno
□ Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb o hlavním městě Praze ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednám městské části 
Praha......... a to usnesením RMČ č..................ze dne........................... ^

16) V případě, že vypůjčitel bude užívat větší výměru než je předmět výpůjčky dle ČI. °dst. 2), sjednávají 
smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za takovéto neoprávněné užívám komunikace a 
pozemku V případě opakovaného porušení této podmínky vypůjčitelem sjednávají smluvní strany
pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé další porušení této podmínky.

17) V případě, že se předmět výpůjčky nachází v záplavovém území, nebo pres předmět vy půjčky prochází 
linie protipovodňových opatření Hl. m. Prahy, vypůjčitel bere na vědomí, že z důvodů povodní výstavby 
protipovodňových opatření, či provádění dalších nezbytných úkonu v souvislost, s vyhlášenou krizovou 
situací nebo plánovaným cvičením integrovaného záchranného systému, muže dojit k omezení či
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dočasné nemožnosti užívání předmětu výpůjčky. Vypůjčitel je povinen snášet omezení v užívání 
předmětu výpůjčky s tím související. Vypůjčitel bere na vědomí, že z tohoto důvodu není oprávněn 
uplatnit na půjčiteli náhradu škody nebo ušlého zisku.

18) Pokud dojde k zásahu do provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s uzavřením této smlouvy, 
je vypůjčitel povinen zajistit vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovní schránky nebo 
jejím umístěním na vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a právnických 
osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozemní komunikaci, a to nejpozději 7 dní 
před zahájením prací.

Článek IV. Skončení výpůjčky

1) Výpůjčka skončí uplynutím doby, na kterou byla sjednána v čl. II., nedohodne -li se půjčitel s vypůjčitelem 
jinak.

2) Vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky vrátit i před uplynutím dohodnuté doby, aniž by ji ke smluvenému 
účelu použil, kdyby však z toho vznikly půjčiteli obtíže, nemůže předmět výpůjčky vrátit bez jeho souhlasu.

3) Výpůjčka sjednaná na dobu neurčitou může být ukončena kteroukoliv ze smluvních stran výpovědí bez 
uvedení důvodu. Výpovědní doba je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

4) Pokud vypůjčitel přes písemné upozornění půjčitele porušuje povinnosti uvedené v Čl. III., nebo vyžaduje - 
li to obecný zájem, nebo potřebuje-li půjčitel předmět výpůjčky nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl 
při uzavření smlouvy předvídat, je půjčitel oprávněn domáhat se předčasného vrácení předmětu výpůjčky. 
Tento svůj záměr je půjčitel povinen sdělit vypůjčiteli písemně, výpůjčka je v tomto případě ukončena buď 
k 15 dni v měsíci, jestliže je tento záměr doručen vypůjčiteli do 14. dne v daném měsíci včetně anebo je 
ukončena k poslednímu dni v měsíci, v němž je oznámení vypůjčiteli doručeno, pokud je toto oznámení 
doručeno od 15. dne do posledního dne v daném měsíci. Pro doručení se aplikuje čl. IV. odst. 6) 
smlouvy.

5) Veškeré písemnosti se doručují prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, doporučeně, na adresu 
uvedenou v této smlouvě. V případě změny adresy je vypůjčitel povinen tuto skutečnost oznámit půjčiteli, 
a to ve lhůtě 30 dnů od data vzniku změny. Za porušení této oznamovací povinnosti je půjčitel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši 100, - Kč za každý den, v němž bude toto porušení trvat.

6) Má se za to, že jakákoliv písemnost odeslaná půjčitelem s využitím provozovatele poštovních služeb 
došla třetí pracovní den po jejím odeslání. Domněnka doby dojití dle tohoto ustanovení se uplatní i 
v případě doručování písemností na původní adresu, pokud vypůjčitel nesplnil svou oznamovací 
povinnosti dle čl. IV. odst. 5) smlouvy.

Článek V. Zvláštní ustanovení

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, a pokud smlouva 
nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle čl. VI. odst. 3) smlouvy a k její účinnosti není potřeba 
rozhodnutí příslušného správního orgánu, nabývá dnem podpisu oběma smluvními stranami i své 
účinnosti. Pokud k účinnosti smlouvy není potřeba rozhodnutí správního orgánu, ale pokud smlouva 
podléhá uveřejnění v registru smluv dle č. VI. odst. 3) smlouvy, nabývá smlouva účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2) Pokud je k účinnosti smlouvy potřeba rozhodnuti příslušného správního orgánu, smlouva nabývá 
účinnosti dnem právní moci takového rozhodnutí, případné dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami za současného splnění podmínky existence pravomocného rozhodnutí příslušného správního 
orgánu ke dni podpisu smlouvy (nepodléhá-li smlouva zároveň uveřejnění v registru smluv dle čl. VI. odst.
3) smlouvy); podléhá-li taková smlouva uveřejnění v registru smluv dle čl. VI. odst. 3, nabývá účinnosti 
nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv. Výjimkou z předchozích vět tohoto odstavce je čl. V. 
odst. 3), který nabývá účinnosti vždy již uveřejněním smlouvy v registru smluv. Smlouva nenabude 
účinnosti v případě, že příslušný správní úřad vydá zamítavé rozhodnutí.

3) Pokud je k účinnosti smlouvy potřeba rozhodnutí příslušného správního orgánu a pokud toto pravomocné 
rozhodnutí neexistuje již ke dni podpisu smlouvy, je vypůjčitel povinen nejpozději do 14 dnů po nabytí 
účinnosti tohoto článku požádat příslušný správní úřad o vydání rozhodnutí podle čl. V. odst. 2), ze 
závažných důvodů může půjčitel k žádosti vypůjčitele tuto lhůtu prodloužit. Kopii prvn ího vydaného 
rozhodnutí i každého dalšího kladného rozhodnutí na něj navazujícího, je vypůjčitel povinen předložit 
půjčiteli do 7 kalendářních dnů od právní moci rozhodnutí. Poruší-li vypůjčitel kteroukoli z povinností, 
uvedených v tomto odstavci, je půjčitel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu 500, - Kč denně.

4) Smlouva pozbývá účinnosti zánikem účinnosti rozhodnutí příslušného správního úřadu podle čl. V. odst. 
2), 3) smlouvy, popř. rozhodnutí na něj navazujícího. Ke stejnému dni pozbývá smlouva účinnosti i vydá -li 
správní úřad za trvání smlouvy zamítavé rozhodnutí. Pokud vypůjčitel již o další rozhodnutí nepožádal, či 
bylo-li mu vydáno zamítavé rozhodnutí, je vypůjčitel povinen do 7 dnů po skončeni účinnosti smlouvy 
písemně informovat půjčitele o ukončení užívání předmětu výpůjčky. Poruší -li vypůjčitel tuto svou 
oznamovací povinnost, je půjčitel oprávněn v závažných případech (např. prodlení delší 2 měsíců) 
požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000, -- Kč.
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Článek VI. Závěrečná ustanovení

1) Obsah této smlouvy může být změněn nebo doplněn pouze formou písemných dodatků k této smlouvě se 
souhlasem obou smluvních stran.

2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. 
m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3) Pokud výše hodnoty předmětu plnění smlouvy je nebo bude vyšší než 50.000, - Kč bez DPH a neuplatní-li 
se v tomto konkrétním případě výjimka dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí půjčitel.

4) V případě ustanovení smlouvy, která obsahují variantní řešení, se označená varianta považuje za variantu 
smluvními stranami dohodnutou, na ostatní neoznačené varianty se pohlíží tak, že nebyly dohodnuty.

5) Půjčitel i vypůjčitel si smlouvu přečetli, smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nebyla 
sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

6) Smlouva byla vyhotovena v 5 autorizovaných stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží půjčitel a 2 
stejnopisy vypůjčitel.

V Praze dne..................... V Praze dne......................
Za Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s. Za Městská část Praha 14

Za půjčitele Za vypůjčitele

Jiří Zajac
starosta MČ Praha 14



Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2021 
 

č. 894/RMČ/2021 
 

k uzavření nájemní smlouvy na pozemek pare, č. 73/6. k. ú. Černv Most na 29 dní 
 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 
          s uzavřením nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 73/6, k. ú. Černý Most na 29 dní,  
          se společností Sparta Černý Most, s. r. o., IČO 64580091, viz příloha č. 2 
 
 
 
II.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14     

 
         zajistit uzavřením nájemní smlouvy na pozemek pare. č. 73/6, k. ú. Černý Most na 29  
         dní, se společností Sparta Černý Most, s. r. o., IČO 64580091 
                                                                                                                           T: 31. 3. 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 Jiří Zajac                                                                     PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 
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NÁJEMNÍ SMLOUVÁ
uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Občanský zákoník" a „Smlouva"), mezi smluvními stranami:

Pronajímatel: 
se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073,198 00 Praha 9 
Jiřím Zajacem, starostou 
00231312 
CZ00231312
9021-9800050998/6000, PPF banka a.s.

(dále jen „Pronajímatel")

a

Nájemce: 
zapsaná v: 
se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Sparta Černý Most, s.r.o.
obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 40744 
Cukrovarská 34,196 00 Praha 9

64580091
CZ64580091
513664005/2700, UniCredit Bank a.s.

(dále jen „Nájemce")

(Pronajímatel a Nájemce společně dále jako „Smluvní strany")

I.
Úvodní ustanovení

1.1 Pronajímatel prohlašuje, že pozemek pare. č. 73/6, ostatní plocha, o výměře 2122 m2, k. ú. Černý 
Most, obec Praha, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 116, vedeném u Katastrálního úřadu 
pro hlavní město Prahu, je ve vlastnictví hl. m. Prahy (dále též jako „HMP") a byl předán do 
svěřené správy Pronajímatele (dále jen „Předmět nájmu"). Na základě ust. § 17 obecně závazné 
vyhlášky HMP č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut HMP je Pronajímatel oprávněn 
s Předmětem nájmu nakládat, vykonávat všechna práva a povinnosti vlastníka a rozhodovat 
o všech majetkoprávních úkonech v plném rozsahu.

II.
Předmět Smlouvy

2.1 Touto Smlouvou Pronajímatel přenechává Nájemci Předmět nájmu k dočasnému užívání (nájmu) 
a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli níže sjednané nájemné. Orientační plánek 
Předmětu nájmu (kopie katastrální mapy) tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2.2 Nájemce je oprávněn užívat Předmět nájmu výlučně za účelem provozování parkoviště. Nájemce 
nemá právo na Předmětu nájmu provozovat jinou činnost nebo změnit způsob či podmínky jejího 
výkonu, než jak to vyplývá z účelu uvedeného v tomto odstavci, anebo z toho, co bylo možné 
důvodně očekávat při uzavření Smlouvy.

III.
Doba trvání nájmu

3.1 Pronajímatel přenechává Nájemci Předmět nájmu na dobu určitou, a to od 1. 1. 2022 do 29. 1. 
2022. Předání a převzetí Předmětu nájmu proběhne na základě písemného předávacího protokolu.

3.2 Před uplynutím sjednané doby nájmu jsou Smluvní strany oprávněny ukončit tuto Smlouvu 
písemnou dohodou.
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3.3 Nejpozději poslední den trvání nájmu předá Nájemce vyklizený Předmět nájmu zpět Pronajímateli 
na základě písemného předávacího protokolu.

IV.
Nájemné a platební podmínky

4.1 Nájemné činí 200,- Kč bez DPH za jeden m2 a rok, tj. za dobu nájmu dle této Smlouvy činí nájemné 
33.719,45,- Kč bez DPH, přičemž DPH v sazbě 21 % činí 7.081,08,- Kč. Celkové nájemné tak činí 
40.800,53,- Kč (slovy: čtyřicet tisíc osm set korun českých padesát tři haléřů) včetně DPH (dále 
jen „Nájemné").

4.2 Nájemce uhradí Nájemné na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Pronajímatelem 
do 5 dnů ode dne uzavření této Smlouvy, a to na bankovní účet Pronajímatele uvedený v záhlaví
této Smlouvy, pod variabilním symbolem......................Splatnost faktury činí 10 dnů ode dne
doručení Nájemci.

4.3 Faktura musí obsahovat povinné náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních 
předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Nájemce oprávněn 
ji ve lhůtě splatnosti vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 
opravené faktury.

V.
Další ujednání

5.1 Nájemce je povinen:

5.1.1 užívat Předmět nájmu s péčí řádného hospodáře, v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy;

5.1.2 udržovat Předmět nájmu v provozuschopném stavu;

5.1.3 provádět zimní údržbu a úklid na Předmětu nájmu;

5.1.4 umožnit Pronajímateli nebo jím pověřeným osobám kontrolu Předmětu nájmu;

5.1.5 sledovat technický stav Předmětu nájmu;

5.1.6 provádět drobné opravy Předmětu nájmu.

5.2 Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele Předmět nájmu ani 
jeho část dále podnajmout či jinak umožnit jeho užívání třetí osobou, nejde-li o naplňování účelu 
této Smlouvy dle čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy (zejm. využívání parkoviště zákazníky přilehlého 
obchodního centra).

5.3 Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele provádět na 
Předmětu nájmu jakékoli změny, zejm. v podobě terénních úprav, oplocení apod.

5.4 Nájemce není oprávněn umístit na Předmětu nájmu jakoukoli reklamu, vyjma té, která se vztahuje 
k Nájemci.

VI.
Sankce

6.1 Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý 
den prodlení v případě, že řádně a včas neuhradí Nájemné. Nájemce je v takovém případě rovněž 
povinen zaplatit Pronajímateli zákonný úrok z prodlení.

6.2 Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den 
prodlení v případě, že po skončení nájmu Předmět nájmu řádně a včas nevyklidí a nepředá 
Pronajímateli.

6.3 Nájemce se zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč v případě, že 
bude Předmět nájmu užívat v rozporu s účelem stanoveným v čl. II. odst. 2.2 této Smlouvy, nebo 
v případě porušení čl. V. odst. 5.2, 5.3 a 5.4.
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6.4 Smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě se nijak nedotýkají nároků Pronajímatele na náhradu 
škody vůči Nájemci a lze je požadovat kumulativně. Splatnost smluvních pokut činí 7 dnů ode dne 
doručení písemného vyúčtování Nájemci. Pronajímatel je oprávněn započítat smluvní pokuty proti 
jakékoli pohledávce Nájemce.

VIL
Závěrečná ustanovení

7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
7.2 Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 

Občanským zákoníkem.

7.3 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma 
Smluvními stranami.

7.4 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Pronajímatel a jeden Nájemce.

7.5 Uzavření této Smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 svým usnesením č.__/RMČ/2021
ze dne__.__. 2021.

7.6 Smluvní strany shodně 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, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Přílohy: č. 1 - Plánek Předmětu nájmu

Pronajímatel: Nájemce:

V Praze dne................................... V Praze dne

Městská část Praha 14
Jiří Zajac, starosta
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Městská část Praha 14 
Rada městské části 

 
U s n e s e n í 

 
mimořádného jednání Rady městské části Praha 14 

konaného dne 21. 12. 2021 
 

č. 895/RMČ/2021 
 

k podání výpovědi smlouvy o nájmu č. 0048/2018/QSM/1070 
 

 
Rada městské části Praha 14 
 
I. s o u h l a s í 
 
         s podáním výpovědi smlouvy o nájmu č. 0048/2018/OSM/1070 uzavřené dne 20. 2. 

2018 se spol. Agencie TMT s.r.o., IČO: 24694592 
 

 
 

II.    u k l á d á 
         Jiřímu Zajacovi, starostovi městské části Praha 14     

 
        zajistit odeslání výpovědi smlouvy o nájmu č. 0048/2018/OSM/1070 uzavřené dne  
        20. 2. 2018 společnosti Agencie TMT s.r.o., ICO: 24694592  
                                                                                                                                T: 31. 1. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Jiří Zajac                                                                     PhDr. Zuzana Jelenová 
starosta městské části Praha 14                                          místostarostka městské části Praha 
14 
 
 
 
Provede:       Jiří Zajac 
Na vědomí:   OSM, OŘEŠ 
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