
Nájemní smlouva

Ní ž e podepsani ú č astní ci

0bec Babylon
se sí dlem obecniho ú řadu na adrese Babylon 27 ,344 01 Domaž | ice, lČ 0 00572551 ,

zastoupená starostou panem PavIem Bambáskem,

jako ,,pronají matel' na straně jedné ,

a

1ako ,,nájemce" na shaně druhé ,

uzavřeli dneš ní ho dne tuto

nájemní smlouvu:

l,

Předmět a ú č el nájmu

1, Pronajimatel je vlastní kem pozemku parc. č . 45/61 v katastrálnlm ú zemi Babylon. Tento pozemek (dále jen

,,předmětný pozemek")je zapsán v katastru nemovitosti u Katastrálniho ú řadu pro Plzeňský kraj, kalastrální ho
pracoviš tě Domaž lice, na listu Vlastnictvi č , 1 pro obec a katastráIni ú zemí  Babylon,

2. Pronajimatel touto smlouvou přenechává předmětný pozemek k doč asné mu už í vání  nájemci,

3, Úč elem nájmu předmětné ho pozemku je zajiš těnl přistupu ke stavbě rodinné ho domu č , p, 117 v obci

a katastrá| nim ú zemi Babylon.

ll,

Nájemné

1. Nájemné  zauž í uánl předmětné ho pozemku bylo stanoveno dohodou ú č astní ků  aěini ,100,- Kč  za

kalendářní  rok, Nájemce je povinen platit toto nájemné  předem vž dy k31.| ednu přisluš né ho

kalendářní ho roku,

lll.

Zvláš tní  povinnosti nájemce

1, Nájemce je povinen udrž ovat na předmětné m pozemku óistotu a pořádek,

2. Nájemce nesmí  na předmětné m pozemku zřlzovat ž ádné  stavby. Výsadbu trvalých porostů  na

předmětné m pozemku mů ž e nájemce provádět jen s předchozí m souhlasem pronají matele.

3, Nájemce není  oprávněn dát předmětný pozemek do podnájmu,

4, Nájemce uhradi pronají mateli veš kerou š kodu, vzniklou na předmětné m pozemku v prů běhu trvání

nájmu, s výjimkou š kody, kterou prokazatelně způ sobila třetí  osoba.



lV,

Doba nájmu

1 , Tato sm| ouva se uzavirá na dobu neurč itou a nabývá tič innosti dnem její ho podpisu oběma smluvnimi

stranami.

2, NedojdeJi k dohodě smluvní ch stran, lze tuto smlouvu zruš it pouze pí semnou výpové di, a to

v jednoměsič ni lhů tě k poslednimu dni kalendářniho č tvňletí .

V.

závěreč né  ustanovení

1, Zámé r pronají mate| e pronajmout předmětný pozemek byl ve smys| u ustanovení  § 39 odst. 
,l 

zákona

č . 12812000 Sb., o obcí ch zveřejněn na ú ředni desce po dobu nejmé ně 15 dnů  v období  od 11. 12.

2020 do 26. 12. 2020 abyl schválen usnesení m zastupitelstva obce ó. 8/2020, ze dne 08. 12. 2020,

2. Smluvni strany výslovně souhlasi s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně vš ech
připadných osobnich ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveře.jněna na oficiální ch webových stránkách

obce BabyIon a to vóetně vš ech pří padných přiIoh a dodatků , Smluvní  shany prohlaš ují , ž e skuteč nosti

uvedené  v té to smlouvě nepovaž uji za obchodní  tajemstvi ve smyslu § 504 obóanské ho zákoní ku a
udělují  svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš ich podmí nek

3, Tato smlouva je projevem pravé , svobodné  a váž né  vů le ú č astní ků . Na dů kaz toho j i ú č astní ci niž e
podepisují ,

4 l. loz,l
V Babylonu dne

Pronajimatel:

V Babylonu ane ...1.,?.,..?!,L1,..,,.,.

Nájemce:

--] ."-r* -

l

PaveI  Bambásek


