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sMLoUvA
o pronájmu pozemku uzavřená podle § 220l anásledujícíchzák-č.8912012 §b. (NOZ)

mezi smluvními stranami :

Město Nové §trašeci
Komenského nám. 201, Nové Strašecí,
zastoupené Mgr. Karlem Filipem, starostou města
ICO: 00 244 I55
dále jen pronajímatel na straně jedné

a

Český svaz včelařů, z.§., základní organizace
Do Hlinišť 698,2710i Nové Strašecí
zastoupené ing. Jiřím Hubkou, předsedou spolku
ICO: 470 20 598

dále jen nájemce na straně druhé

takto:

I.
Právní vztahy

Pronajímatel je qýlučným vlastníkem pozemků parc.2l9lll o rnýměře 3207 m2 (ostatní plocha, ostatní
komunikace), st.p. 222/I o výměře 82 m2 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště) a st.p. 22212 o

ýměře I72 m2 (zasÁvěná plocha a nádvoří) zapsaných v katastru nemovitostí na LV ě. 10001 pro
obec a k.ú. Nové Sťašecí.
Součástí st.p. 222l2je stavba rodinného domu označeného č.p. 117. Rodinný dům není napojen na
vodovod, kanalizaci, ani na rozvod plynu. Na pozemku je kopaná studna o hloubce cca 5 m
s užitkovou vodou,

II.

Předmět nájmu

Pronajímatel touto smlouvou pronajímá a předává nájemci k lžíváni část pozemku parc.č. 209IlI o
výměře cca 6I m2 ( odměřením z mapy KN) tak, jak je vyznačeno v situaěním plánu, který je přílohou
této smlouvy,st,p,222/I a st.p. 22212věetně rodinného domu č.p. 117. Nájemce vl,rržije pronajaté
pozemky včetně rodinného domu k vytvoření zázemi pro ěinnost dětského včelařského kroužku,
umístění vzorových věelstev a k další ěinnosti místrrí Zék|adní organizace Českého svazu věelařů
směřující k osvětě oběanů s tématikou včelaření a ekologie.

ilI.

Doba trvání nájmu

Nájem se sjednává na dobu neurčitou počínaje dnem I8.7,2017.
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Iv.

Nájemné

1) Nájemné zauživáni pozemků a rodinného domu s é.p, II7 ěiní 100,- Kě/rok ( sloly: sto korun) a je
splatné jednorázově vždy k31. březnu buď vhotovosti vpokladně MěÚ, nebo převodem na účet
pronajímatele č. 902 1 -0 5 42043339 10800, VS 1462017,
2) Nájemné za období od 18.7.2017 do 31,12.2017, které činí 46,- Ké bude uhrazeno do 5ti
pracovních dnů od uzavření této nájemní smlouly.
3) Pronajímatel si vymiňuje právo upravit \.ýši nájemného vprůběhu uživáni pozemku tak, jak bude
radou města stanoveno v souladu a v návaznosti na cenoý předpis upravující ýši nájemného za
užívání pozemků, které nejsou určeny k podnikání, ato vždy s platností od 1.1, běžného roku.

v.

Podmínky užívání

(1) Nájemce je oprávněn uživat pozemek pouze ke sjednanému účelu podle této smlouvy
(2) Nájemce není oprávněn dát pozemky nebo jejich části včetně rodinného domu ě.p, 117 do
podnájmu třetí osobě.
(3) Na pronaja!ýclr pozemcíclr nesmí by.t postavena žádná stavba ani prováděny žádné stavební
úpraly bez souhlasu pronajímatele.
(5) Nájemce se zavazuje, že pronajaté pozemky budou udržovat v ěistotě a pořádku,
(6) Náklady na stavební úpravy a opra\y předmětu nájmu budou vždy předmětem dodatku ke
smlouvě, kteqý musí bý,uzavřen před zahájením prací nebo oprav.

vI.

Ukončení nájmu

( 1 ) Náj emní v ňah založený touto smlouvou zaniká:
- dohodou smluvních stran
- výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s qýpovědní lhůtou 3 měsíce, která zaéne běžet od

prvního dne následujícího měsíce po doručení písemné qýpovědi druhé smluvní straně.
- výpovědi ze strany pronajímatelebez qipovědní doby v případě, že nájemce uživápronajaty

pozemek v rozporu s touto nájemní smlouvou.
(2) V případě skončení nájmu předá nájemce pronajímateli rodinný dům č.p. Il7 ipozemky uklizené.
Porosty a náklady vynaložené na úpravu a zhodnocení pozemku nejsou předmětem náhrady ze strany
pronajímatele.

vII.

závérečná ustanovení

(1) Smluvní strany ýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
,,Smlouvy uzavřené městemo' , ktery obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číslo
smlouvy a datum jejího uzavření. Smluvní strany ýslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být
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V textu
internet

a to formou

vytiscích majících charakter originálu, po jednom pro každou

písemných dodatků ke smlouvě.
(5) Tato smlouva se sepisuje ve dvou
smluvní stranu.

příloha smlouvy: situační plán pozemku s lyznačením pronajaté plochy

Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy připojují smluvní strany své podpisy.

v Novém strašecí dne Jí,/. h/y V Novém Strašecí o"" ...?,f..,,v.,,Ha

Pronajímatel : Nájemce :

Nové strašecí

Mgr. Karel Filip, starosta

ruĚsro

Ceský svaz věelařů, z.s., Nové Strašecí

Ing. Jiří Hubka
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Město Nové Strašecí
Komenského náměstí 201,271 01 Novó Strašecí

PŘnUÁVACÍ PROTOKOL

Na základě smlouvy ě.146120171CI o nájmu nebytoqich prostor byly dne
26.7.2017 předány pronajímatelem nebytové prostory. Nový nájemce Český svaz
vče[ařů, z.s.,základní organizace, se sídlem Do Hlinišť 698,Nové Strašecí ,27I0I,
zastoupený panem Ing. Jiřím Hubkou si prostory prohlédl a konstatuje, že jsou
předány v dobrém stavu. Jedná se o nebytové prostory v ulici Fortna čp. II7 o
celkové ploše 82 m2.

Klíče od dveří byly předány : 26.7.20I]

Plynoměr:
Hl.elektrom# l§W24 G4 !,l
Odp.elektroměr: -
Odp.elektroměr: -Vodoměr: -Měřidla na topení: --

v Novém Strašecí dne: 26.7.2017

Zanájemce
Ing. Jří Hubka

stav: m3

stav: -r^- + , |t_ -4
stav
stav: _
stav: m3
stav: -

najímatele :

zdeřka kratinová

lr,,l'^l

ry{$,Hii,ů*tii:,

tel.: +420 313 572 511-2, fax: +420 313 572 42a
e-mail: podatelna@nove§traseci.cz
www.me§ta.obce.§zln ove-stras eci/


