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Smlouva o nájmu  

 
I. TJ Sokol Řevnice 

      Opletalova 89, 252 30 Řevnice 
       jejímž jménem jedná ing. Petr Kozák, starosta TJ 
       Bankovní spojení ČS a.s. Kladno, pod. Řevnice, č.ú.: 0384766389/0800 
       IČ 16946137 
       Kontaktní osoba: Bc. Monika Vaňková 
       Tel:  (+420) 603402040 
       E-mail : monika.vankova@sokolrevnice.cz 
           /dále jen pronajímatel/ 

a 
 

II.       Město Řevnice 
  nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 25230, Řevnice 
  IČ: 00241636 
  DIČ: CZ00241636 

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Smrčka, starosta 
              /dále jen nájemce/                                                            

 

1. 

1.1.  Smluvní strany konstatují, že podepisují smlouvu, na základě které pronajímatel poskytuje 
nájemci do nájmu prostory „Kino Řevnice“ na adrese Opletalova 89, Řevnice. Předmětem nájmu 
je sál kina a přilehlé prostory v přízemí budovy o celkové výměře 522 m2, balkón a technické 
zázemí v 1. patře. (dále též „Smlouva o nájmu“) a to za účelem pořádání kulturních akcí nájemce 
(dále též „akce“).  

1.2. Na základě Smlouvy o nájmu strany ujednaly jako dobu nájmu (dále též „Doba nájmu“)pro konání 
akce a příprav  
Středa  25. 3. 2020  9 -14 hod. 
Čtvrtek  26. 3. 2020  9 –14 hod. a  18-22 hod. 
Pátek      27. 3. 2020  9 -14 hod. a  18-22 hod 
Sobota  28. 3. 2020    18-22 hod. 
 

2. 
Předmět smlouvy 

2.1.  Na základě této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se pronajímatel zavazuje poskytnout 
nájemci uvedené prostory spojené s pořádáním akce nájemce a nájemce se zavazuje za ně hradit 
pronajímateli sjednanou cenu.  

  
3. 

Platební podmínky 
 
3.1.   Nájemné a provozní náklady: Nájemce souhlasí, že během doby trvání bude pronajímateli hradit 

tyto částky: 
a)  nájemné za užívání prostor 550,- Kč / hodinu … pátek – neděle                                                                     

                                                                 450,- Kč / hodinu … pondělí - čtvrtek  

b) fixní podíl nájemce na provozních nákladech vzniklých pronajímateli 1500,-Kč / den,  
což zahrnuje tyto položky: 
- energie – 1kWh = 4,5 Kč 
elektřina 138 Kč . . . . . 6 x 2 kWh x 2hod. 
pódiová světla = 180 Kč  
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osvětlení kina 6 kWh =30 Kč  
voda – 1m3=45 Kč  
WC 0,5 m3 vody = 25  Kč  
plyn 560 Kč  
úklid  

  

  
Jestliže nájemce překročí fixní podíl na provozních nákladech, bude mu částka na základě údajů 
elektroměrů dofakturována. 

 
3.2. Úhrada služeb bude uskutečněna v souladu s touto smlouvou hotově / bankovním převodem na 

účet TJ Sokol Řevnice, který je uveden v této smlouvě.         
3.3.  Smluvní strany ujednávají, že v případě prodlení nájemce s jakoukoliv platbou na základě této 

smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z neuhrazené 
částky za každý den prodlení až do zaplacení. Jakákoliv částka hrazená bankovním převodem se 
považuje za uhrazenou v okamžiku jejího připsání na bankovní účet. 

3.4.  Jakoukoliv platbu na základě této smlouvy je nájemce povinen provést s variabilním symbolem (IČ 
nájemce). Nájemce bere na vědomí, že bez uvedení variabilního symbolu nemusí být platba 
uznána pronajímatelem za platně provedenou a může být nájemci vrácena.  

 
4. 

Další ujednání  
 
4.1.  Nájemce se zavazuje, že dohlédne, aby v době konání akce i příprav byla volná přístupová cesta 

ke Kinu Řevnice pro osobní automobil.  
4.2.   Nájemce respektuje zákaz kouření v celém objektu. 
4.3. K vyloučení pochybností strany ujednávají, že nájemce plně odpovídá i za všechny osoby, kterým 

umožní vstup do pronajatých prostor Kina Řevnice. 

4.4.  Nájemce předá prostory ve stejném stavu, v jakém je převzal. Tzn. vyklizené rekvizity i kulisy, 
vč. základního úklidu. 

5. 
Ukončení smlouvy  

 
5.1.  Smlouvu lze ukončit dohodou stran. 

6. 
Závěrečná ustanovení a jiná ujednání 

 
6.1.  Smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž jeden stejnopis obdrží TJ Sokol Řevnice jeden 

stejnopis obdrží nájemce. Obě vyhotovení mají stejnou platnost. 

6.2. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Řevnice dne 2.10.2019 (viz. zápis z jednání Rady 
města Řevnice č. 43  ze dne 2.10.2019). 

 

6.3.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna na oficiálních 
webových stránkách města Řevnice (www.revnice.cz), včetně všech případných příloh a dodatků, 
a to s uveřejněním osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení/obchodní označení (firma), 
adresa/místo podnikání a IČ. 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 jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

 

 

 

http://www.revnice.cz/
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V  ………………………… 
 
 
 
……..................................               ...................................... 
        Bc. Monika Vaňková    Ing. Tomáš Smrčka, starosta 
        TJ Sokol Řevnice     Město Řevnice 


