Nájemní smlouva
Ní ž epodepsaní ú č astní ci,a to

Obec Babylon
se sí dlem obecní ho ú řadu na adrese Babylon 27,
lČ 00572551,
zastoupená starostou panem Pavlem Bambáskem
dále jen,,pronají matel",
a

Villa Games Second s,r,o.,
se sí dlem

lc 03624501,
Zastoupená jednatelem panem
dále jen ,,nájemce",
uzavřeli dneš ní ho dne tuto nájemní smlouvu:

l,

Předmět a ú č elnájmu

1.

Pronají matel je vlastní kem pozemků

- pozemkových

parcel parcelní č ,24114, ostatní plocha, o výměře

1216mza24120, ostatní plocha, o výměře 32 mzv katastrální m ú zemí Babylon. Tyto skuteč nostijsou
zapsány v katastru nemovitostí u Katastrální ho ů řadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviš tě
Domaž lice na listu vlastnictví č , 1 pro obec a katastrální ú zemí Babylon,

2,

Pronají matel

za

podmí nek stanovených touto smlouvou přenechává pozemky uvedené

v odstavci 1 (dále jen ,,předmětné pozemky") k doč asné muuž í vání nájemci,
3,

Předmětné pozemky budou slouž it jakozázemi pro hosty Kasino Sternspieler, provozované v budově
č , p. 32, která je souč ástí pozemku - stavební parcely parcelní č , 31 v katastrální m ú zemí Babylon,
zejmé na pak jako parkoviš tě a prostor k marketingové podpoře podnikání nájemce.
ll.

Nájemné
1,

2,

Nájemce je povinen platit pronají mateli nájemné zauž í vání předmětných pozemků ve výš i 7,-Kěza
1 mz předmětných pozemků a kalendářní rok, tj, celkem 8736,- Kč za kalendářní rok,
Nájemce je povinen platit výš e uvedené roč ní nájemnó předem, a to vž dy k 31. lednu pří sluš né ho
kalendářní ho roku.
Nájemné bude hrazeno na základě pronají matelem vystavených faktur, Pro pří pad prodlení nájemce s
ú hradou nájemné ho, jakož i s ú hradou náhrady bezdů vodné ho obohacení dle odst. 4 tohoto č lánku
smlouvy, se sjednává smluvní ú rok z prodlení 0,20/ o zfakturované č ástky zakaž dý den prodlení ,
lll.

Zvláš tní povinnosti nájemce
1,

Nájemce je povinen už í vat předmět nájmu v souladu s bezpeč nostní mi,hygienickými a protipož ární mi
předpisy a dbát ekologických předpisů , Provádět ú pravy, umí sť ovat zaří zeni a pří padně provádět stavbu
na pozemcí ch pouze se souhlasem pronají matele a v souladu se stavební m povolení m a v souladu s

právní mi předpisy; nájemce je oprávněn umí stit při některých hranicí ch zábrany proti už í vání
Předmětných pozemků veřejností s výjimkami stanovenými v odst, 2 ní ž e,
cyklostezku č , 3, která tento pozemek
Nájemce je povinen zabezpeč it volný prů jezd cyklistů m už í vají cí m
protí ná a rovněž i ostatní m ú č astní ků msilnič ní dopravy k sousední mu pozemku p, č , 148,

3,

Nájemce není oprávněn dát předmětné pozemky do podnájmu se souhlasem pronají matele,

4,

Nájemce je povinen udrž ovat pronajaté pozemky v řádné m stavu, vč etně ú klidu, likvidace odpadů a
odstraňování sněhu a náledí ,

5,

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 cí chz té to smlouvy, zejmé na poruš ení m ustanovení odstavce

1

a 4 tohoto č lánku té to smlouvy,
6,

7.

Nájemce je oprávněn už í vatpředmětné pozernky pouze k ú č eluvymezené mu v č l, l odst. 3 té to
smlouvy, Nájemce je oprávněn umí stit na předmětné pozemky objekty (stánky, terasa apod,) jen
s předchozí m pí semným souhlasem pronají matele,
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, pokud se smluvní strany při skonč ení nájmu nedohodnou
pí semně jinak. Toto odstranění provede nájemce na vlastní náklady, Neuč iní -li tak, je oprávněn stavby
odstranit pronají matel prostřednictví m třebí osoby na náklady nájemce, Pokud se smluvní strany
dohodly, ž e pří padné stavby budou na pozemcí ch ponechány, nemá nájemce ž ádný nárok na náhradu
za přenechání těchto staveb pronají mateli.
8.

Nesplní -li nájemce povinnosti dle tohoto č lánku smlouvy, je pronají matel oprávněn tuto smlouvu
vypovědět poté , kdy nájemci pí semnou výzvou poskytl dodateč nou lhů tu 14 dní ke splnění té to
povinnosti, avš ak nájemce přes tuto výzvu svoji povinnost nesplnil. Výpověd'smlouvy podle předchozí
věty je ů č innáokamž ikem její ho doruč ení nájemci,
lV.

Doba nájmu
1,

2.

Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou a nabývá ů č innostidnem 0í ,01,2021.

Tuto smlouvu mů ž evypovědět kterýkoliv z ú č astní kůbez udání dů vodu, V takové m pří padě č iní
výpovědní lhů ta tři měsí ce a poč í náběž et dnem následují cí m po doruč ení výpovědi druhé mu
-| i ve výpovědi uveden pozdějš í den poč átku výpovědní lhů ty.
z ú č astní ků neby|
,
V.

závěreč né ustanovení
1,

Záněr prodávají cí ho pronajmout předmětné pozemky byl ve smyslu ustanovení § 39 odst, 1 zákona
č .12112000 Sb,, o obcich zveřejněn na ú řední desce po dobu nejmé ně 15 dnů v období od 29, 10,2020
do16, 11.2020abylschválenusnesení mzastupitelstvaobceč .7,zedne22,10,2020.
Nájemci potvrzuje, ž e si předmětné pozemky prohlé dl a shledalje ve stavu způ sobilé m pro smluvené
už í vání ,

3,

V otázkách neupravených touto smlouvou se právní vztahy ú č astní kůří dí zákonem č , 89/ 2012 Sb,,
obč anský zákoní k,

4.

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

5.

Tato smlouva je projevem pravé , svobodné a váž né vů le ú č astní ků Na
, dů kaz toho ji ú č astní ciní ž e
podepisují ,

VBabylonědne Q . 6 .

2o2-{

Nájemce:

