
NÁJEMNÍ SMLOUVA
uzavřená ve smyslu § 663 a násl. Občanského zákoníku

Mgr. Antonín Zajíc, r. č. 770612/0587
bytem Ctiboř 23, 258 01 Vlašim

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu:  166883958/0300, VS 70072

dále jen „pronajímatel“

a

Město Vlašim, IČ 00232947, DIČ: CZ00232947
se sídlem Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
zastoupené starostou Mgr. Luďkem Jeništou a místostarostou Karlem Kroupou

dále jen „nájemce“

Čl. I.
Předmět nájmu a účel nájmu

1. Pronajímatel  je  vlastníkem pozemku p.  č.  1299/5 o výměře 428 m2 v k.  ú.  Vlašim,
zapsaného na LV č. 1882 pro obec Vlašim a katastrální území Vlašim u Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

2. Pronajímatel pronajímá část pozemku p. č. 1299/5 o výměře 190 m2 za účelem užívání
a údržby drobné vodoteče Boreckého potoka a vodní nádrže Chocholouš. 

3. Předmět  nájmu  je  vyznačen  šrafováním  v přiloženém  situačním  plánku,  který  tvoří
přílohu č. 1, jež je nedílnou součástí této nájemní smlouvy.

Čl. II.
Doba nájmu

1.  Nájem  se  sjednává  na  dobu  neurčitou  s výpovědní  lhůtou  1  rok  s účinností  od
01.07.2012.

Čl. III.
Cena nájmu

1. Nájemné  za  pronájem  části  pozemku  p.  č.  1299/5  o  výměře  190  m2 je  stanoveno
dohodou obou smluvních stran a činí 100 Kč/rok (slovy: jedno sto korun českých). 

Takto stanovené nájemné za kalendářní rok je splatné vždy nejpozději do 31.01. na účet
pronajímatele,  který je uveden v záhlaví této nájemní smlouvy,  nebo v pokladně Městského
úřadu Vlašim (ulice Jana Masaryka 302).

1. Nájemné  za  období  od  01.07.2012  do  31.12.2012  ve  výši  50  Kč  zaplatí  nájemce
pronajímateli nejpozději do 30.09.2012.
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Čl. IV.
Technické zhodnocení

Pronajímatel  i  nájemce  shodně  konstatují,  že  nájemce  provedl  na  předmětu  nájmu
v rámci investiční akce „Revitalizace Boreckého potoka, vodní nádrž Chocholouš“ technické
zhodnocení  v podobě  úpravy  a  revitalizace  koryta  drobné  vodoteče  Boreckého  potoka  a
vytvoření záchytných tůní v celkové částce 7.683,65 Kč.

Čl. V.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilému účelu nájmu.
Nájemce prohlašuje, že si předmět nájmu prohlédl a s jeho stavem je srozuměn.

2. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu v souladu s podmínkami stanovenými ve
stavebním  povolení  a  kolaudačním  rozhodnutím  za  účelem  údržby  vodního  toku  drobné
vodoteče Boreckého potoka a připojených pozemků, zejména koryta a břehů vodoteče, včetně
přístupové plochy.

3. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli na tomto vodohospodářském díle udržovací
a kontrolní prohlídky.

4. Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu v souladu s touto smlouvou a to
případnému budoucímu nájemci vodní nádrže Chocholouš.

Čl. V.
Skončení nájmu

1. Nájem končí vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
2. Pronajímatel i nájemce může nájem vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí

1 rok a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní
straně. Výpověď musí být učiněna písemně a musí být doručena druhé smluvní straně.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této smlouvy jsou platné pouze v písemné formě a se souhlasem obou
smluvních stran.

2. Tato  smlouva o  třech  stranách je  sepsána ve dvou vyhotoveních,  z  nichž  každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.

3. Písemnosti  mezi  smluvními  stranami  se  doručují  na  adresy  uvedené  v  záhlaví  této
smlouvy, pokud některá ze smluvních stran písemně nesdělí druhé smluvní straně adresu jinou,
na kterou jí mají být písemnosti doručovány. V případě, že je písemnost doručována poštou a
pošta  vrátí  písemnost  jako  nedoručenou  z důvodu,  že  si  druhá  smluvní  strana  nevyzvedla
písemnost  v úložní  lhůtě,  nebo  odmítla  převzít  písemnost,  nebo  se  nezdržuje  na  uvedené
adrese,  považuje  se  pro  účely  této  smlouvy  za  den  doručení  den,  kdy  byla  nedoručená
písemnost vrácena druhé smluvní straně (odesilateli).

4. Uzavření této nájemní smlouvy bylo ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o  obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  schváleno  Radou  města  Vlašimi  (usnesení  z  13.
zasedání Rady města Vlašimi ze dne 25.06.2012 - bod 10/13/2012).

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána dle jejich skutečné a svobodné vůle,
určitě a vážně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí  a na důkaz toho připojují  na smlouvě svoje podpisy.  Vztahy neupravené
touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
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Ve Vlašimi dne  ...................................

Za pronajímatele: Za nájemce:

...................…............................ ...................…............................
Mgr. Antonín Zajíc Mgr. Luděk Jeništa

starosta

...................…............................
Karel Kroupa
místostarosta
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