Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 152/27/2020
ze dne 25.6.2020

pronájem části obecního pozemku parc. č. 105/26, k.ú. Přemyšlení
v rozsahu vymezeném stavbou traťového rozvaděče
Rada obce Zdiby tímto:

I.

Souhlasí
s pronájmem části obecního pozemku parc. č. 105/26, v k.ú. Přemyšlení, v rozsahu
daném realizovanou stavbou traťového rozvaděče (nově vymezeném návrhem GP
jako st. parc. č. 1050, k.ú. Přemyšlení) za nájemné ve výši 300,-Kč/m2/ rok + platná
sazba DPH; a to na dobu určitou 5 let s možností automatické prolongace po dobu
existence stavby na pozemku; a současně s omezením daným možností tuto nájemní
smlouvu za podmínek daných předloženou nájemní smlouvou vypovědět; účel
nájmu: umístění a provozování stávajícího zařízení pro zajištění sítí elektronických
komunikací ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů; společnosti CETIN a.s., sídlo: Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623;

II. Rozhoduje
o uzavření nájemní smlouvy na užívání části obecního pozemku parc. č. 105/26, v
k.ú. Přemyšlení, v rozsahu daném realizovanou stavbou traťového rozvaděče (nově
vymezeném návrhem GP jako st. parc. č. 1050, k.ú. Přemyšlení) za nájemné ve výši
300,-Kč/m2/ rok + platná sazba DPH; a to na dobu určitou 5 let s možností
automatické prolongace po dobu existence stavby na pozemku; a současně
s omezením daným možností tuto nájemní smlouvu za podmínek daných
předloženou nájemní smlouvou vypovědět, ve znění přiloženém k tomuto usnesení
jako příloha č. 2;

III. Ukládá
starostce obce uzavřít nájemní smlouvu ve znění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Přílohy:

JUDr. Eva Slavíková, starostka
JUDr. Eva Slavíková, starostka
PŘÍLOHA 1 – Nabídka na pronájem ze dne 9.6.2020
PŘÍLOHA 2 – Nájemní smlouva

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 152/27/2020
Rada obce Zdiby přijala dne 29. 5. 2020 usnesení číslo 142/25/202, kterým byl schválen záměr
pronájmu části obecního pozemku parc. č. 105/26, v k.ú. Přemyšlení, v rozsahu daném
realizovanou stavbou traťového rozvaděče (nově vymezeném návrhem GP jako st. parc. č. 1050,
k.ú. Přemyšlení) za nájemné ve výši 300,-Kč/m2/ rok. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední
desce obce Zdiby od 2.6.2020 do 18.6.2020.
Jedná se o následující pozemek, jehož část, která je předmětem nájmu je konkretizována na
obrázku žlutým vyznačením:
parc.
číslo
105/26

katastrální
území
Přemyšlení

plocha (m2) k
pronájmu

stav dle katastru nemovitostí
druh pozemku obce – způsob
využití

skutečný stav

19 m2
(upřesněno
návrhem GP)

Sportoviště a rekreační plocha

Sportoviště /
v části nájmu
traťový rozvaděč

Na základě zveřejněného záměru byla podána jediná nabídka, a to společnosti CETIN a.s., sídlo:
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623.
Nabídka min. výše nájemného ve výši 300,- Kč /m2/rok, včetně dalších podmínek záměru byly
respektovány, nájemce nabídl nájemné ve výši 300,- Kč / rok + platnou sazbu DPH. Nabídku je
proto navrhováno akceptovat.
Nájem části předmětného obecního pozemku je navržen na dobu 5 let s automatickou prolongací,
S právem obce Zdiby nájemní smlouvu ve smlouvou uvedených případech vypovědět, jakož i
možností prolongaci odpovídajícím projevem vůle vyloučit.

NÁJEMNÍ SMLOUVA
Obec Zdiby
se sídlem Průběžná 11, 250 66 Zdiby-Veltěž
IČO: 00241032
zastoupena JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „pronajímatel“)
a
CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063,
DIČ: CZ04084063
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20623
zastoupena na základě pověření představenstva Ing. Pavlem Prokešem, Manažerem realitních
služeb
bankovní spojení:
číslo účtu:
kód nemovitosti: PH8028
(dále jen „nájemce“)
(pronajímatel a nájemce dále společně jako „smluvní strany“ a jednotlivě jako „smluvní
strana“)
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), tuto nájemní smlouvu
(dále jen „smlouva“):
Článek I.
Předmět nájmu
1.

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 105/26 o celkové
výměře 3 492 m2, v obci Zdiby, k.ú Přemýšlení, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001,
vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahavýchod (dále jen „Pozemek“). Pronajímatel prohlašuje, že je oprávněn část Pozemku
nájemci pronajmout a že tento Pozemek není zatížen takovým způsobem, který by bránil
jeho řádnému užívání nájemcem dle této smlouvy.

2.

Pronajímatel přenechává nájemci touto smlouvou k užívání část Pozemku o výměře
19,0 m2 (dále jen „předmět nájmu“). Celková pronajatá plocha činí 19,0 m2. Předmět
nájmu je schematicky zakreslen a vyznačen v návrhu Geometrického plánu č. 129610/2020, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

3.

Nájemce prohlašuje, že je výlučným vlastníkem stavby technického vybavení (traťového
rozvaděče) nezapsané v katastru nemovitostí, která je postavena na předmětu nájmu (dále
jen „stavba“).
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4.

Nájemce prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu nájmu a že je ke dni uzavření
této smlouvy způsobilý ke svému užívání.

5.

Nájemce je oprávněn užívat i část Pozemku pro přístup k předmětu nájmu.

6.

Pronajímatel prohlašuje, že při pronájmu části Pozemku byla dodržena ustanovení § 102,
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „Zákon o obcích“).
Pronájem pozemku byl v souladu s § 39 odst. 1 Zákona o obcích zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu od 2.6.2020 do 18.6.2020 a uzavření této smlouvy bylo projednáno
a schváleno usnesením Rady obce č. 150/27/2020 ze dne 25.6.2020.
Článek II.
Účel nájmu a předmět podnikání

1. Předmět nájmu se pronajímá za účelem užívání pro podnikatelskou činnost nájemce –
k umístění a provozování stávajícího zařízení sítě elektronických komunikací, umístěných
ve stavbě - tj. zajištění sítí ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, v platném znění (dále jen „Zákon“)
2.

Nájemce je osobou oprávněnou mimo jiné k zajišťování sítí elektronických komunikací
podle Zákona.
Článek III.
Doba a ukončení nájmu

1.

Nájem se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.2025.

2.

Po uplynutí doby nájmu v souladu s článkem III., odst. 1 této smlouvy bude smlouva
automaticky prodloužena vždy o dalších 5 (pět) let, pokud kterákoli ze smluvních stran
neoznámí druhé smluvní straně, a to nejpozději dvanáct (12) měsíců před skončením
kteréhokoli z období trvání nájmu podle této smlouvy svůj záměr nájem dále
neprodloužit, a to formou doporučeného dopisu odeslaného v souladu s článkem VI. této
smlouvy, avšak maximálně po dobu existence na pozemku stojící stavby.

3.

Nájem sjednaný touto smlouvou končí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, dohodou
smluvních stran nebo výpovědí.

4.

Smluvní strany ujednaly, že pronajímatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze
z důvodů uvedených v § 2309 občanského zákoníku. Smluvní strany dále ujednaly právo
pronajímatele vypovědět tuto smlouvu v případě, že:
a) dojde k odstranění stavby.

5.

Smluvní strany ujednaly, že nájemce je oprávněn smlouvu vypovědět pouze z důvodů
uvedených v § 2308 občanského zákoníku. Smluvní strany dále ujednaly právo nájemce
vypovědět tuto smlouvu v případě, že:
a) dojde k odstranění stavby, anebo
b) že se změnil vlastník Pozemku nebo jeho části, a pronajímatel porušil jakoukoliv
povinnost dle ustanovení čl. V, odst. 2. písm. d) této smlouvy; v tomto případě se
neuplatní ustanovení § 2223 občanského zákoníku.
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6.

Výpovědní doba je šest (6) měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po
měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Smluvní strany dojednaly,
že na doručení písemností a lhůty s tím spojené se použijí příslušná ustanovení
občanského soudního řádu, včetně ustanovení o náhradním doručení.
Článek IV.
Nájemné

1.

Nájemné za předmět nájmu činí dohodou smluvních stran počínaje dnem 1.7.2020 částku
ve výši 5.700, - Kč ročně (slovy pět tisíc sedm set korun českých ročně).
K nájemnému nebude účtována příslušná sazba daně z přidané hodnoty. DPH bude
účtováno jen pokud bude pronajímatel plátcem DPH.

2.

Nájemné bude hrazeno nájemcem 1x ročně na základě faktury vystavené pronajímatelem,
a to vždy nejpozději do 31.8. daného kalendářního roku. Splatnost faktur činí třicet (30)
dnů od doručení faktury nájemci. Faktury budou mít náležitosti účetního dokladu dle
platných právních předpisů, budou obsahovat kód nemovitosti uvedený v záhlaví této
smlouvy a budou zasílány doporučeně na fakturační adresu nájemce, kterou je sídlo
nájemce dle obchodního rejstříku.

3.

Pronajímatel je povinen informovat nájemce o změně účtu, na nějž má být hrazeno
nájemné. Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že uvedení jiného čísla účtu na
účetním dokladu – faktuře, vystaveném pronajímatelem, v souladu s touto smlouvou a
doručeném nájemci, je oznámením změny účtu dle tohoto odstavce.

4.

Je-li nájemce v prodlení s úhradami podle této smlouvy, je pronajímatel oprávněn
požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. Smluvní
strany sjednávají, že nájemce se nedostane do prodlení s úhradou nájemného v případě,
že neobdrží řádný účetní doklad vystavený pronajímatelem.

5.

Pronajímatel je oprávněn počínaje rokem 2021 každoročně zvýšit nájemné o míru inflace
vyhlášenou ČSÚ, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských
cen za předchozí kalendářní rok, a to s platností a účinností od 1.1. běžného roku. Úprava
výše nájemného bude provedena na základě faktury od pronajímatele.

6.

Nájemné v poměrné výši za první období nájmu, tj. od 1.7.2020 do 31.12.2020 bude
uhrazeno na základě faktury vystavené pronajímatelem do třiceti (30) dnů po
oboustranném podpisu této smlouvy.

7.

Smluvní strany potvrzují, že předmět nájmu nájemce užíval na základě nájemní smlouvy
uzavřené dne 13.11.1997 mezi obcí Zdiby jako pronajímatelem a právním předchůdcem
nájemce, společností SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha., o.z., jako nájemcem (dále jen
„Předchozí smlouva“) a nájemce hradil pronajímateli nájemné ve výši sjednané
v Předchozí smlouvě (dále jen „původní nájemné“).
Dále se smluvní strany dohodly, že nájemce uhradí pronajímateli částku ve výši
10.800, - Kč (slovy deset tisíc osm set korun českých) představující doplatek rozdílu
původního nájemného a výší nájemného sjednaného touto smlouvou za období od
1.7.2017 do 30.6.2020, který bude uhrazen na základě faktury vystavené
pronajímatelem do třiceti (30) dnů po oboustranném podpisu této smlouvy.
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Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Nájemce je povinen:
a) užívat předmět nájmu pouze v souladu s touto smlouvou;
b) umožnit pronajímateli (za přítomnosti pracovníka nájemce) v nezbytně nutném
rozsahu vstup na předmět nájmu za účelem zjištění jeho stavu a užívání v souladu
s touto smlouvou;
c) oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu všechny závady, které podstatně brání
řádnému užívání předmět nájmu;
d) pronajímat předmět nájmu třetí osobě pouze na základě předchozího písemného
souhlasu pronajímatele, přičemž v případě porušení této povinnosti se jedná o závažné
porušení této smlouvy;
e) v den skončení nájmu vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém byl při jeho převzetí,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Pronajímatel je povinen:
a) udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém k užívání po celou dobu platnosti této
smlouvy;
b) zdržet se všech činností, které by bránily nájemci řádně užívat předmět nájmu
v souladu s předmětem této smlouvy a účelem tohoto nájmu;
c) pronajímatel nemá právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci,
které má nájemce na předmětu nájmu;
d) v případě převodu vlastnického práva k pozemku nebo jeho části je pronajímatel
povinen nejpozději ke dni převodu vlastnického práva k pozemku nebo jeho části
prokazatelně seznámit nového vlastníka s obsahem této smlouvy. Pronajímatel je
povinen oznámit nájemci, že uzavřel smlouvu o převodu vlastnického práva
k pozemku nebo jeho části a že dle předchozí věty seznámil nového vlastníka s touto
smlouvou.
Článek VI.
Doručovací adresy smluvních stran a kontaktní telefonní linky
1.

Doručovací adresa pronajímatele:
Adresa pro doručování:
Obec Zdiby, Průběžná 11, 250 66 Zdiby
Kontaktní osoba:
JUDr. Eva Slavíková
Tel.:
E-mail:

2.

Doručovací adresa nájemce:
Adresa pro doručování:

CETIN a.s.

Kontaktní telefonní linka:
Kontaktní e-mail:
Kontaktní telefonní linka:
Kontaktní e-mail:
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V případě jakýchkoli změn v odst. 1 a 2 toho článku jsou smluvní strany povinny se
vzájemně neprodleně informovat.
Článek VII.
Ostatní ustanovení
1.

Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy nebo vzniklých
v souvislosti s touto smlouvou si smluvní strany navzájem předávají nebo mohou
předávat osobní údaje (dále jen „osobní údaje“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
„GDPR“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci
druhé smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou smluvní stranou k výkonu či plnění
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy nebo vzniklých v souvislosti s touto
smlouvou. Přejímající smluvní strana je tak vzhledem k předávaným osobním údajům
v pozici správce.
Účelem předání osobních údajů je plnění této smlouvy, smluvní strany prohlašují, že
předávané osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu
s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
Smluvní strany prohlašují, že pro předání osobních údajů druhé smluvní straně disponují
platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění této smlouvy, může docházet
k předání osobních údajů z přejímající smluvní strany třetí osobě, zejména osobě,
prostřednictvím které přejímající smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti
vyplývající z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou.
Předávající smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek
nezbytných pro předání osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních osobních údajů přejímající
smluvní straně, a to za účelem plnění této smlouvy. V případě, že přejímající smluvní
stranou je nájemce, předávající smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
i s podmínkami zpracování osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené
v tomto odstavci je předávající smluvní strana povinna přejímající smluvní straně na
výzvu písemně doložit.

2.

Nájemce přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl
zajištěn soulad činnosti nájemce s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a
mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování
jejich porušování (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporatecompliance).
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

1.

Smluvní vztahy z této smlouvy plynoucí se řídí právním řádem České republiky, zejména
pak občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
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2.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci
smluvních stran, s výjimkou změny výše nájmu dle ustanovení specifikovaného v článku
IV. odst. 5 a změny kontaktních osob, uvedených v článku VI. této smlouvy.

3.

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce
smluvních stran.

4.

Tato nájemní smlouva byla schválena rozhodnutím rady obce dne 25.6.2020, usnesením
č. 152/27/2020.

5.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem 1.7.2020.

6.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží po jednom (1) stejnopise.

8.

Smluvní strany si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými
podpisy.

Ve Zdibech dne …… června 2020

V Praze dne: ……. června 2020

Za pronajímatele:
Obec Zdiby

Za nájemce:
CETIN a.s.

____________________________
JUDr. Eva Slavíková
starostka

_____________________________
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