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Nájemní smlouva
Ní ž epodepsaní ú č astnici,a to

0bec Babylon
se sí dI em obecniho ú řadu na adrese Babylon
pavlem Bambáskem, starostou obce
dáI e

27 ,

identií ikač níč í slo00572551 , zastoupená panem

jen,,pronají matel",

a

AUTOKEMP Babylon, s,r.o,
lČ 61776327,

se sidlem Baby| on

zapsaná v obchodní m rejstří ku u Krajské ho soudu v Plzni v oddí lu C, v| ož ce 5764, zastoupená paní
jednateI kou společ nosti
dále jen ,,nájemce",
uzavřeli dneš ní ho dne tuto nájemní §mlouvu:

l.

Předmět a ú č elnájmu

1.

Pronajimatel je vlastnikem následujlcich nemovitostí v katastrálnim ú zemí Babylon:

a)

pozemku parc.ě. 45123, o výměře 1 050 mz,
pozemku parc.é . 128121, o výměře 452 mz,
pozemku parc.č . 36/ 18, o výměře 875 mz,
pozemku parc,č . 36/ 31, o výměře 326 mz,
pozemku parc,č . 36/ 34,
pozemku parc.č . 36/ 35,
pozemku parc,ó. 36/ 36,
pozemku parc,č . 36/ 37,
pozemku parc,č . 36/ 38,
pozemku parc,č . 36/ 39,
pozemku parc,č . 36/ 40,
pozemku
pozemku
pozemku
pozemku

o výměře 1 526
o výměře

,l

nz,

076 m2,

o výměře 1 087 mz,
o výměře 204 m2,
o výměře 44 m2,
o výměře 137 mz,

o výměře
parc,č . 36/ 41, o výměře
parc.é ,36142, o výměře
parc,č . 36/ 43, o výměře

1 675 mz,

446 mz,
72 m2,
,l26

m2,

parc,č . 36/ 19,
pozemku parc.č ,36121,
pozemku parc.č , 36/ 23,
pozemku parc.é ,36124,

o výměře 304 mz,

pozemku parc.č . 36/ 25,
pozemku parc.č , 36/ 28,
pozemku parc.ó, 36/ 30,
pozemku parc.ě, 36/ 32,
pozemku parc.ó, 36/ 33,
pozemku parc.č , 36/ 53,
pozemku parc.č , 36/ 60,

o výměře 24 mz,

o výměře 1 487 mz,
o výměře 1 090 m2,
o výmé ře 1 488 mz,
o výmóře 2 521 mz,
o výměře 2 397 mz,
o výměře 135 m2,
o výměře 455 mz,

o výměře 23 mz,

o uýměře 247 mz,

b)pozemku-stavebniparcelyparc'Ó.295,ovýměře38m2,jehoŽsouč ástijestavbapro
rodinnou rekreaci č .e, 135,
jehož souč ástije stavba pro
_ .t* .nni parcely parc.č . 296, o výměře 36 mz,

poi.nrru

rodinnou rekreaci č .e. 136,

poi..ru

-

.iu* Uni parceiy parc.č .124,o výměře

14 mz, jejiž souóástí je stavba bez

ivaná jako vodárna,
č .p., č .e., využ
,sú veuni
_
parcely parc.ó, 125, o výměře 81 mz, jejiž souč ásti je stavba bez
č p č e, využ ivaná jako prodejna a sklad,
_'siaveuni parcóty paic e, 345, o výměře 64 6z, jejiž souč ásti je stavba bez

il;ril

ó;;;il

ó.p., ó.e,, využ ivaná jako obč erstveni,
96 mz, jejiž souč ástí je stavba bez
ňór.mr,u _ itavebni parcely parc.č , 346, o výměře

í vaná jako kulturni mistnost,
b.p., č e,, využ
,siaveuni
je
_
parcely parc.č , 347, o výměře 1$ 6z, jejiž souč ásti stavba ó,p,

ó;il

105, využ ivaná jako recepce.

póž ó,,í tn_.t* ónni parcóly parc,č . 360, o výměře

,19

m2, jejiž

souč ástije stavba bez

č .p., č .e,, využ ivaná jako sklad,
_,siaveuni parcely parc.č . 364, o výměře 31 m2, jejiž souóástí je stavba bez

il;.il

č .p,, č ,e., využ í vaná jako chata
_,.iáu.uni,pa,..ty parc.č . 365/ ,1, o výměře 13 6z, jejiž souč ásti je stavba

ó;;;il

bez č .p,, č ,e,, využ ivaná jako chata,
_;iď"rni paróe! parc.č , 365/ 2, o výměře 18 mz, jejiž souč ástije stavba

;;;* iů

bez č .p., č .e., využ ivaná jako chata,
_ stavóbni parcóly parc.č . 366, o výměře 31 m2, jejiž souč ástí jestavba bez
č .p,, č ,e., využ í vaná jako chata,
je
_
iŇenni parcely parc.č , 367, o výměře 32 m2, jejiž souč ásti stavba bez
č ,p,, č ,e,, využ ivaná jako chata,
je stavba bez
_ siaveuni parcely parc,č . 393, o výměře 16 m2, jejiž souč ásti

ilffi

ór;ril

d;;;il

č ,p., č .e,, využ ivaná jako chata,
jejiž souóástí je stavba bez
_ itavebni parcely parc.č , 394, o výměře 27 fi2,

ó;rú

č .p,, č ,e., využ ivaná jako chata,
_,.iáu.nni,p.,..ty parc,č . 12312, o výměře 69 mz, jejiž souč ásti je stavba
'bez
ó.p,, ó.e,, využ ivaná jako sociální zázemi,
je stavba
_
paróely parc.č , 123/ 3 ,o. výměře 78 n2, jqiž souč ásti

ffi;d

pái* iii,

it.óuni

bez č .p., ó.e., využ ivaná jako sociálni zázemí ,
27 m2, jqiž souč ástí je stavba
óói* i,iil _ ruóuní paróe| y parc,ó,35112, o výměře
bez č ,p., č ,e., využ í vaná jako chata,
je
pói* ir(i, _ ,t.uáuní parcá[ parc.ó. 352, o výměře 39 m2, jejiž souč ásti stavba bez
č ,p., č ,e,, využ ivaná jako chata,
_,stavebni parcely parc,č . 353, o výměře 40 mz, její ž souč ásti je stavba bez
č .p., č .e,, využ í vaná jako chata,
_,stavební parcely parc.č . 354, o výmé ře37 6z, jejiž souóástí je stavba bez

ú fiil
ú ilil

č ,p., č .e., využ í vaná jako chata,
p;;| ,llil _ iú veuni parcely parc.ó, 355, o výměře ] 9 6z, jejiž souč ásti je stavba bez
č ,p,, ó,e,, využ ivaná jako chata,
je stavba bez
_ itavebni parcely parc,ó, 356, o výměře !$ 6z, jejiž souč ásti

É ;.il

č .p., č ,e,, využ ivaná jako chata,
_
výměře 18 m2, její ž souč ástí je stavba bez
ňóib.tú itavebni parcely parc.č . 359, o
č .p., č .e., využ ivaná jako sklad,
jehož souč ásti je stavba
póibrr,r.i - stavebni parcely parc.č , 429, o výměře 193 m2,

bez ó.p,, č ,e., využ í vaná jako restaurace.

Tyto skuteč nosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálniho ú řadu pro P| zeňský kraj,
KataskáI ni pracoviš tě Domaž lice na | istu v| astnictví č , 1 pro obec a katastrální ú zemí Babylon,
Pronají mate|

za

podminek stanovených touto sm| ouvou přenechává pozemky uvedené

v odstavci 1 (dále jen ,,předmětné pozemky") vč etně jejich souč ástí k doč asné mu už í váni nájemci,

Předmětné pozemky budou slouž it k zajiš tění provozu autokempu, tedy zejmé na k ubytováni
zákazní kť l nájemce, trávení jejich volnóho č asu a zajiš těnijejich potřeb.
ll.

Nájemné
1.

Nájemce je povinen p| atit pronají mate| i nájemné za už iváni předmětných pozemků ve yýš i 129 695,-

kč za kalendářní rok,
Nájemné , uvedenó v odstavci 1 tohoto č lánku sm| ouvy, se skládá z nájemné ho za už í vání pozemků

uvedených v č l. l, odst. 1, pí sm, a) té to smlouvy ve výš i 96 335,- Kč za kalendářní rok, a dá| e
z nájemné ho za už í vání pozemků uvedených v č l. l, odst, | , pism. b) té to smlouvy, a to vč etně staveb,
kteró jsou jejich souč ásti, ve výš i 33 360,- Kč za ka| endářní rok.
3,

Nájemce je povinen uhradit výš e uvedené roč ní nájemné vž dy nejpozději do 31. prosince roku, na
který se nájemné vztahuje.

4,

Nájemné bude hrazeno na základě pronajimatelem vystavené í aktury,

lll.

Zvláš tní povinnosti nájemce
1.

Nájemce je povinen už í vat předmět nájmu v souI adu s bezpeč nostní mi,hygienickými a protipož ární mi
předpisy a dbát ekologických předpisů , zejmé na provádět ú pravy, umí stbvat zaří zení a pří padně
provádět stavbu na pozemcí ch pouze se souhlasem pronají matele a v sou| adu se stavební m
povolení m a v souladu s právní mi předpisy.

2,

Nájemce není oprávněn dát předmětné pozemky do podnájmu.

J.

Nájemce je povinen udž ovat pronajaté pozemky v řádné m stavu, vč etně ú k| idu, likvidace odpadŮ
a odstraňování sněhu a náledí .

4.

Nájemce odpoví dá za veš keré š kody, které vzniknou pronají mateli nebo dalš í m třetí m osobám v
dů sledku poruš eni povinností vyplývají cich z té to smlouvy, zejmé na poruš enim ustanovení odstavce
1 až 3 č | ánku lI l. té to sm| ouvy,

5,

Ná.jemce je oprávněn už ivat předmětné pozemky pouze k ú č eluvymezené mu v ól,

l odst, 3 té to
jen
předchozim
je
předmětné
pozemky
s
smlouvy, Nájemce
oprávněn umí stit na
dalš i objekty
pisemným souhI asem pronajimatele.

b,

Nájemce je povinen po ukonč ení nájmu uvé st předmětné pozemky do stavu v jaké m je převzal, popř.

do stavu, který odpoví dá běž né mu opotřebení . Dále je povinen odstranit veš keré stavby, které na
předmětu nájmu postavil nebo umí stil. Toto odstranění provede nájemce na vlastni nák| ady, Neuč iní li tak je oprávněn stavby odstranit pronajimatel prostřednictví m třetí osoby na náklady nájemce,
Pokud se sm| uvní strany dohod| y, ž e pří padné stavby budou na pozemcí ch ponechány, nemá
nájemce ž ádný nárok na náhradu za přenechání těchto staveb pronají mateli.
7,

Nesplní -| i nájemce povinnosti dle tohoto č | ánku sm| ouvy, je pronají matel oprávněn tuto §m| ouvu
vypovědět poté , kdy nájemci pí semnou výzvou poskll dodateč nou | hů tu 14 dní ke splněni té to
povinnosti, avš ak nájemce přes tuto výzvu svoji povinnost nespI nil, Výpověd'smlouvy podle předchozí
věty je ú č innáokamž ikem její ho doruč ení nájemci.

EI
3řn)

lV.
Doba nájmu

1,
2.

Tato smlouva

3,

Bude] i nájem ukonč en v prů běhu kalendářniho roku, je nájemce povinen uhradit pronajimateli
poměrnou'č ást nájemné ho sjednané ho vč l, ll odst, 1 té to smlouvy, ato 1112 za kaž dý započ atý

s

e uzaví á na dobu neurč itou a nabývá ú č innostidnem podpisu té to smlouvy.

pří padě č iní
Tuto smlouvu mů ž evypovědět kterýkoliv z ú č astní kůbez udáni dů vodu, V takové m
po
druhé mu z
výpovědi
doruč
ení
poč
í
ná
následují
cim
běž et dnem
výpovědní lhů ta tři mósice a
poč
átku
výpovědní lhů ty,
ú i'istniků , nebyl-I i ve výpovědi uveden pozdějš í den

kaI endářní měsic.

V.
závěreč né ustanovení

1,

smluvní strany sjednávají , ž e tato smlouva beze zbytku ruš í a v plné m rozsahu nahrazuje
nájemní smlouvu mezi nimi uzavřenou dne 1'1.06.2019.

2,

obce
Zámé r pronají matele pronajmout předmětné pozemky byl schválen usnesenÍ m zastupitelstva
č , 2l202l, ze dne 01 . 03, 2021 ,

3,

jakóhokoliv omezeni, vČ etně vŠ ech
SmI uvní strany výslovně souhtasí s tim, aby tato smI ouva byla bez
na
of] ciálnich webových stránkách
připadných oóobnich ť rdajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna
a to vč ethě vš ech pří padných přiloh a dodatků . Smluvní strany prohlaš ují , ž e

boi:e eáuyton
skuteč nosii uvedené v té to smlouvě nepovaž ují za obchodní tajemství ve §myslu § 504 obóanské ho
jakýchkoli dalš ich podmí nek
zákoní ku a uděluji svoteni k jejich už iti a zveřejněni bez stanoveni

4,

pro smluvené
Nájemci potvrzuje, ž e si předmětné pozemky prohlé dl a shledalje ve stavu způ sobilé m

už í váni,

5.

Sb,,
V otázkách neupravených touto smlouvou se právni vztahy ú č astní kŮřidi zákOnem Č . 89/ 2012
obč anský zákonik.

6.
7,

Tuto smlouvu | ze měnit a doplňovat pouze pí semnou dohodou ú č astní ků ,

, dú kaz toho ji ÚÓastní ci niŽe
Tato smlouva je projevem pravé , svobodnó a váž né vů le ú č astniků Na
podepisují .

V Babylonu dne 03. 03. 2021

Nájemce:

,,,,.
Obec Babylon

,l/ ,,!,,(,,k,; t

AUTOKEMP Babylon,{ ,o,

