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SMLOUVA O PRONÁJMU POZEMKU

Ěj."

1/2018/N

IP

podle § 2201 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi
1. Pronajímatelem

Obec Valeč
IČ: 00255114
SÍdlo: Obecní úřad, Náměstí 119, 364 55 Valeč
Zastoupená: Josefem Kubařem - starostou obce
Kontaktní údaje: Tel.:353 399 700, E-mail: starosta@valec.cz
(dále jen jako Hpronaj/"mate/") na straně jedné
a

2. Nájemcem

(dále jen jako ,,nájemce") na straně druhé
I. Předmět smlouvy

1.1.

PronajÍmatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem st.p. č. 134/1 o výměře 48m"
- zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Valeč, zapsaného v katastru nemovitosti
vedeném Katastrálním úřadem pro Karlova rský kraj, Katastrálni pracoviště Karlovy
Vary, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Valeč a katastrální území Valeč v Čechách.
Okres Karlovy Vary(dále jen ,,Předmět nájmu")
II. Doba nájmu

2.1.

PronajÍmatel předá nájemci předmět nájmu nejpozději do pěti pracovních dnŮ od
podpisu této smlouvy.

2.2.

Nájem je sjednán na dobu neurčitou, a to od data podpisu smlouvy.

III. Způsob užiti Předmětu nájmu Nájemcem

3 1.

Nájemce bude předmět nájmu užívat řádně,

3.2.

Nájemce prohlašuje, že pozemky bude využívat k účeiům uskladněni palivového
dřeva.

iv. Nájemné

4.1.

Nájemné (využiti Části st.p. Č.134/1 o výměře 48m") se sjednává ve výši KČ
480 ,- včetně DPH/ročně dle sazby 10 KČ /1m', dle cenové mapy
obce.(slovy: pětsetsed mdesátkorunčeských).

4.2.

Nájemné se platí dopředu a je splatné k pátému dni měsíce od data podpisu
smlouvy, a to bezhotovostně na úČet pronajímatele č. 5828341/0100 vedený u
KomerČní banky a.s. nebo v hotovosti na adrese pronajÍmatele.

V. Ukončení nájmu

5.1.

Nájem lze dále kdykoliv ukončit dohodou stran nebo výpovědí bez uvedení dŮvodu
s výpovědní lhŮtou šest měsíců. LhŮta počne během prvního dne následujkího
měsíce po doručení výpovědi.
VI. Vrácení předmětu nájmu při skončení nájmu
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Při skončení nájmu uvede nájemce předmět nájmu do původniho stavu, odstraní
v něm veškeré změny provedené se souhlasem Či bez souhlasu pronajimatele,
ledaže se strany o určité změně zvlášť dohodnou, že ji nájemce odstranit
nemusí a předmětu nájmu vyklidí.

6.2.

Nájemce předá předmět nájmu pronajImateli nejpozději v den nás|edujÍcÍ po
skončeni nájmu.
VII. Ostatní práva a povin nosti stran

7.1.

Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým
právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

VIII. Závěrečná ustanoveni

8.1

Tato smlouva může být měněna pouze pÍsemnými dodatky na základě souhlasu
obou stran,

8.2.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, při čemž
každá ze stran obdrží po jednom.

8.3.

Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
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Smluvn' strany prohlašujÍ, že s' tuto smlouvu před podpisem přečetly, že s jejím
obsahem bezvýhradně souhlasI a na dŮkaz této své svobodné vŮle připojují své
podpisy.
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zastou pená starostou obce
Josefem Ku bařem
(pronajImatel)
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(nájemce)

