
VZ
OR

uzavřená mezi:

 Firma  Jméno a příjmení

a
 sídlo/místo podnikání  Firma

 zapsaná/ý v obchodním rejstříku* u Krajského soudu v  Ulice+č.p.

 IČO  Město

 zastoupená  IČO/datum narození

 - dále jako „pronajímatel“  Evidující úřad:

 Sortiment prodávaného zboží

- dále jako  „uživatel“

1. Pronajímatel touto smlouvou přenechává uživateli na dobu dvou dnů 21. a 22. 5. 2021 do užívání prodejní místo č.
o výměře m2 na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm dle situačního plánku zveřejněného na www.tka.cz
včetně prodejního stánku (dále jen „prodejní místo“), a to za účelem prodeje zboží a výrobků na Rožnovském trhu.
Pronajímatel se zavazuje vybavit prodejní stánek elektrickou přípojkou* a garantuje, že všechny věci budou způsobilé k účelu
užívání dle tohoto odstavce.

2. Uživatel přijímá do užívání prodejní místo č. (dle bodu 1) včetně prodejního stánku a zavazuje se po dobu dvoudenního trhu ve
 dnech 21. a 22. 5. 2021 užívat k účelu uvedenému v předchozím odst. této smlouvy. Uživatel  se zavazuje zaplatit pronajímateli
 dohodnutou cenu dle odst. 3 a 4 této smlouvy.

3. Účastníci této smlouvy se dohodli na ceně za užívání prodejního místa, prodejního stánku a elektrické přípojky*, jak je uvedeno
v odst. 1 této smlouvy, takto:

a) Cena za užívání prodejního místa (dle bodu 1) vč. prodejního stánku Kč
b) Cena za zapůjčení elektrické přípojky……………...……..…………… Kč

4. Uživatel uhradí cenu za užívání prodejního místa a věcí dle odst. 1 této smlouvy v celkové výši Kč
v hotovosti na místě konání dne 21. 5. 2021.

5. Uživatel není oprávněn poskytnout prodejní místo a věci uvedené v odst. 1 této smlouvy do užívání třetí osobě. Uživatel je povinen
 upozornit pronajímatele bez zbytečného odkladu na poškození nebo nutnost oprav převzatých věcí. Uživatel je povinen bez zbytečného
 odkladu po skončení užívání prodejního místa a věcí uvedených v odst. 1 této smlouvy prodejní místo vyklidit a předmět užívání vrátit
 v čistotě a pořádku, zejména bez poškození, znečistění a bez odpadků.

6. Uživatel je povinen dodržovat podmínky uvedené v této smlouvě a dále bezvýhradně dodržovat všechna platná mimořádná
epidemiologická opatření v době konání trhu, což potvrzuje podpisem této smlouvy (dále „pravidla“).
Takto vzniklé další náklady si hradí prodejce sám v plné výši. Pokud by uživatel tato pravidla porušil je pronajímatel
(prostřednictvím odpovědné osoby) oprávněn požadovat okamžité vyklizení prodejního místa uživatelem
a uživatel je povinen prodejní místo bezodkladně vyklidit. V tomto případě nevzniká uživateli právo na náhradu
vynaložených nákladů, zejména nemá právo na vrácení ceny zaplacené podle odst. 4 této smlouvy.

7. Uživatel je povinen prodejní místo a věci uvedené v odst. 1 této smlouvy užít v termínu a k účelu uvedenému v odst. 1 této smlouvy.
V případě, že tak neučiní, je uživatel přesto povinen uhradit cenu dle odst. 4 této smlouvy a nemá právo na náhradu vynaložených
nákladů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí
 příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

9. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Smluvní strany
prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyla uzavřena v tísni nebo
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

V Rožnově p. R. dne: 21. května 2021 V……………...…………………..……  dne…………...…...

* nehodící se škrtněte

Smlouva o užívání prodejního místa č.  

T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace

1. máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
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Ostravě pod sp. zn. Pr 17 

44740743

Mgr. Jakubem Sobotkou, ředitelem

pronajímatel uživatel

 




