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Nájemní smlouva

Ní ž epodepsani ú č astní ci

Obec Babylon
se sidlem obecniho ú řadu na adrese Babylon 27 ,344 01 Domaž | ice, tČ O OOSZZSS1
zastoupená starostou panem Pavlem Bambáskem,

,

jako ,,pronají matel' na straně jedné ,

bytem
)ako ,,nájemce" na straně druhé ,

uzavřeli dneš ní hodne tuto

nájemní smlouvu:
l,

Předmět a ú č elnájmu
'1,

Pronají matel je v| astní kem pozemku parc, č . 45/ 59 v katastrální m ú zemí Baby| on, Tento pozemek je
zapsán v katastru nemovitostí u Katastrální ho ú řadu pro Plzeňský kraj, katastrá| ní ho pracoviš tě

Domaž lice, na listu vlastnictví č , 1 pro obec a katastrá| ni ú zemí Baby| on.
2, Pronajimatel touto sm| ouvou přenechává č ást pozemku parc, č .45/ 59 v kataská| ní m ú zemí Babylon,
vyznač enou v nákresu, který tvoří pří | ohu č . '1 té to nájemní sm| ouvy (dá| e jen ,,předmětný pozemek"),
k

doč asné muuž í vání nájemci,

3, Uč elem nájmu předmětné ho pozemku je zajiš té nípřistupu ke stavbě rodinné ho domu č , p, 115 v obci
a katashá| ní m ú zemí Baby| on.
ll.

Nájemné
1

,

Nájemné za už iuáni předmětné ho pozemku bylo stanoveno dohodou ú č astní kůa č iní 100,- Kč za
ka| endářni rok, Nájemce je povinen platit toto nájemné předem vž dy k31,lednu pří s| uš né ho
kaI endářní ho roku.
lll,
Zvláš tní povinnosti nájemce

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

2, Nájemce nesmi na předmětné m pozemku zřizovaí ž ádné stavby. Výsadbu trvalých porostů na
předmětnám pozemku mů ž enáejmce provádět jen s předchozí m souhI asem pronají matele,
3, Nájemce neni oprávné n dát předmětný pozemek do podnájmu,

4.NáiemceuhradipronajimateliveŠ kerouš kodu,vzniklou-napředmětné mpozemkuvprů běhutrváni
" ;áffi, ; ,ýjňřo,I Sr,o.jv, rt,,ou prokazatelně způ sobila třeti osoba,
lV,
Doba nájmu
,

1

podpisu oběma
neurč itou a nabývá ú č innostidnem | ejí ho
Tato smlouva se uzavirá na dobu
smluvnimi stranami,

stran, lze tuto smlouvuzruš it
2, Nedoide-li k dohodě smluvnich
l posteOnimu dnikalendářniho č tvrtleti,

'

pouze pisemnou výpovědi,

a

to

;ň;iřr;.iliintió

závěreč né lstanovení
zákona
smvslu ustanoveni § 39 odst, 1
pronajmout předmětný pozemek byl ve.
11,12,
od
oór.. pó aouu neimé ně 15 dnů v obdobi
č , 128/ 2000 Sb., o obcich
0B, 12, 2020,
;ilrĚňi* r..irpitartra onc,e č , 8l202O,ze dne
2020 do 26, 12,2020 ab/
omezeni, vóetně
s tim, aby tato 5m| 6uy6 §vla bez iaké hokoliv
2, Smluvni strany výslovně souhlasi
webových
ilň,rrě uvede_ných, zvereiněna na oficiálnich
vš ech připadných osobnich
že
piitón,á oooutŘt Smluvni strany prohlaš uji,
,;;řr-ř
;ř;;;.i.ň
.
t.
Babylon
obce
stránkách
ve smyslu § 504 obč anské ho
| ú ,n9o11* iemstvi
skuteč nosti uvedené v tá.
podmí nek
í ir.qiioni ne, stanoveni jakýchkoli dalš ich
zákoniku a uděluji svoleni r, i.jřňi,iiii

1

. Záné rpronajimatele

,r.ř.l# ;;řáj;

J;il;

fi;iť ;

,š #

"] ;;ř;;;;# I ř!9

3.Tatosmlouvajepro] evempravé ,svobodné aváŽné vů leú č astniků .Nadů kaztohojiú č astniciní Že
podepisuji.

V Babylonu on",,,l!.,,(,,. Ú,4t...,.

Pronajimatel:

pavel Bambásek
staí osia obce

Nájemce:

§.rr

l,,

rř

