
Nájemní smlouva

Ní ž e podepsaní  ú č astní ci, a to

0bec Babylon
se sí dlem obecní ho ú řadu na adrese Babylon 27, identifikač ní č í slo 00572551, zastoupená starostou panem
pavlem Bambáskem

dále jen,,pronají matel ",

a

AUTOKEMP Babylon, s.r.o.

se sí dlem ,1Č  61776327 ,

zapsaná v obchodní m rejstří ku u Krajské ho soudu v Plzniv oddí lu C, vlož ce 5764, zastoupená jednatelkou paní

dále jen ,,nájemce",

uzavřeli dneš ní ho dne tuto nájemní smlouvu:

l.

Předmět a ú č el nájmu

1, Pronají matelje vlastní kem pozemku - stavebni parcely parc,č , 26 v katastrální m ú zemí  Babylon (dále jen

,,Pozemek"), jehož  souč ástí  je stavba č ,p.27 (dále jen ,,Budova"),

2. Nájemce je vlastní kem solární ch panelů  urč ených k výrobě elektrické  energie, umí stěných na ploš e střechy

Budovy, jakož  i zařizeni měnič e elektrické  energie, umí stěné ho na pů dě Budovy (dále jen ,,Fotovoltaické
zařizeni"),

3, Pronají matel za podmí nek stanovených touto smlouvou přenechává nájemci do už í vání  č ást plochy střechy

Budovy v rozsahu vymezené m v Projektu (dále jen ,,Předmět nájmu").

4. Předmět nájmu slouž it k umí stění  a k zajiš tění  provozu Fotovoltaické ho zaří zení ,

ll.

Nájemné

1. Nájemce je povinen platit pronají mateli nájemné zauž í vání  předmětu nájmu ve výš i B0000,- Kč  (slovy"

osmdesát tisí c korun č eských) za kalendářní  rok,

2, Nájemce je povinen platit výš e uvedené  roč ní  nájemné  dvěma rovnoměrnými splátkami vž dy k 30 záři

a k 31, březnu dané ho kalendářní ho roku, Poměrnou výš i nájemné ho od uzavření  té to smlouvy do

31,12,2021 ve výš i 40 000- Kč , se Nájemce zavazuje uhradit nejpozději do 30,9,202'1,

3. Nájemné  bude hrazeno na zák| adě pronají matelem vystavených faktur,

lll.

Práva a povinnosti nájemce
1, Souč ástí  nájmu je i právo nájemce na volný pří stup k solární m panelů m vnějš kem budovy, přes pozemek -

stavební  parcelu parc,č , 26 v katastrální m ú zemí  Babylon a k pří stupu kzařizení  měnič e elektrické

energie, po předchozí  domluvě s pronají matelem,

2, Nájemce je povinen už í vat předmět nájmu v souladu s bezpeč nostní mi, hygienickými a protipož ární mi

předpisy a dbát ekologických předpisů , Nájemce je povinen zajistit likvidaci odpadu, který jeho č inností

vznikne, Nájemce je dále povinen provádět pravidelné  revize Fotovoltaické ho zařizeni v souladu s právní mi

předpisy, nejmé ně vš ak 1x roč ně,

3, Nájemce je oprávněn provádět jaké koliv zásahy do Předmětu nájmu jen po předchozí m pí semné m souhlasu
pronají matele,

4, Nájemce není oprávněn dát předmět nájmu do podnájmu

5, Nájemce je povinen udrž ovat předmět nájmu v řádné m stavu, vč etně ú klidu, likvidace odpadů  a odstraňováni

sněhu a náledí ,
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Nájemce odpoví dá za veš keré  š kody, které  vzniknou pronajimaieli nebo dalš í m třetí m osobám v dů sledku
poruš ení povinností vyplývají cí ch z té to smlouvy, zejmé na poruš ení m ustanoveniodstavce 2 až  5 č lánku lll
a odst, 4 č lánku lV té to smlouvy, Š kody, které  vzniknou na majetku Pronají matele, je Nájemce povinen

odstranit neprodleně, nejpozději vš ak do 10 dnů  od jejich zjiš tění , a to na své  náklady, V pří padě prodlení

se splnění m té to povinnosti je Nájemce povinen zaplatit Pronají mateli smluvní  pokutu ve výš i 1 000,- kč  za
kaž dý den prodlení , Bude-li Nájemce v prodlení  s odstranění m š kod dle tohoto odstavce, je Pronajimate|
oprávněn zajistit odstranění  š kod na náklady Nájemce,

Nájemce je oprávněn už í vat předmět nájmu pouze k ú č elu vymezené mu v č l, l odst. 4 té to smlouvy,

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

Pronají matel je oprávněn prodat Fotovoltaické  zařizeni, pří padně pověřit jeho provozem jinou osobu jen

s pí semným souhlasem Pronají matele,

lV.

Doba nájmu
Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou a nabývá ú č innosti dnem podpisu té to smlouvy,

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

Bude-li nájem ukonč en v prů běhu kalendářní ho roku, je nájemce povinen uhradit pronají mateli poměrnou

č ást nájemné ho sjednané ho v č l. ll odst. 1 té to smlouvy, ato 1l12 zakaž dý započ atý kalendářní  měsí c,

Nájemce je povinen nejpozději ke dni skonč ení  nájmu demontovat veš keré  Fotovoltaické  zařizení  a odstranit
pří padná poš kození  Předmětu nájmu, Bude-li Nájemce v prodlení  se splnění m té to povinnosti, je

Pronají matel oprávněn zajistit odstranění  odstranění  Fotovoltaické ho zaří zertí  a opravu Předmětu nájmu na

náklady Nájemce, Pronají matel je výslovně oprávněn nakládat v takové m pří padě s Fotovoltaickým
zařizenimjako s věcí  opuš těnou ve smyslu § 1045 odst, 1 zákona č . B9l2012 Sb,, obč anský zákoní k,

V.

závěreč né  ustanovení
Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně vš ech
pří padných osobní ch ú dajŮ ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových stránkách obce
Babylon a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků , Srnluvní strany prohlaš ují , ž e skuteč nosti uvedené
v té to smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu § 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení jakýchkoli dalš í ch podmí nek

Nájemci potvrzuje, ž e si předmět nájmu prohlé dl a shledal je ve stavu způ sobilé m pro smluvené  už í vání ,

V otázkách neupravených touto sm| ouvou se právni vztahy ú č astní ků  ří dí  zákonem č . B9l2012Sb,, obč anský
zákoní k.

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

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 ní ž e
podepisují ,

V Babylonu ane ,.3O"s " 2024

Nájernce:

1,

2,

3.

4,

5,

_, " -/ ,| í " 
,

,..-_.-./  Obec Babylon
zr"


