§tit6:

rZl

r\ J-+

3effi§

Nájemní smlouva
Niž e podepsaní ú č astní ci,a to

Obec Babylon
se sí dlem obecní ho ú řadu na adrese Babylon 27, identiflkač ní č í slo00572551, zastoupená panem
pavlem Bambáskem, starostou obce
dále jen,,pronají matel",
a

Odborové sdruž ení ž eI eznič ářů , ZO Č D Správa dopravní cesty
se sí dlem
zapsaná v obchodní m rejstří ku u Krajské ho soudu v Ústí nad Labem v oddí lu L, vlož ce 11317,
zastoupená panem
, předsedou Z0 0SŽ
dále jen ,,nájemce",
uzavřeli dneš ní ho dne tuto nájemní smlouvu:

I.

Předmět a ú č eInájmu

1,

Pronají matel je vlastní kem následují cí ch nemovitostí v katastrálnim ú zemi Babylon:

a)

pozemku

b)

pozemku

c)

pozemku

d)

pozemku

-

stavební parcely
stavební parcely
stavební parcely
stavební parcely

parc,č , 361,
parc.č . 362,
parc,č , 363/ 1,
parc,č , 36312,

Tyto skuteč nosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrální ho ú řadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviš tě Domaž lice na listu vlastnictví č .1 pro obec a katastrální ú zemi Babylon,
2,

Smluvní strany č iní nesporným, ž e se:

-

na pozemku

-

vybudována nájemcem a je v jeho vlastnictví ,
pozemku - stavební parcele parc,č . 362 nachází stavba bez č ,p./ č ,ev,,která byla rovněž
vybudována nájemcem a je v jeho vlastnictví ,

-

pozemku

-

stavební parcele parc,č ,361 nachází stavba bez č .p./ č .ev,,která byla

-

stavební parcele parc,č . 363/ '1 a na pozemku - stavební parcele parc,č . 363/ 2
nacházi stavba bez č ,p./ č ,ev,,která byla rovněž vybudována nájemcem a je v jeho vlastnictví .

Smluvní strany č iní dále nesporným, ž e v souč asnosti dochází k zápisu vlastnické ho práva
nájemce k těmto stavbám do katastru nemovitostí ,

Pronají matel za podmí nek stanovených touto smlouvou přenechává pozemky uvedené
v odstavci 'l (dále jen ,,předmětné pozemky") vč etně jejich souč ástí k doč asné muuž í vání
nájemci,
4,

Předmětné pozemky budou slouž it k umí stění staveb specifikovaných v odst. 2 tohoto č lánku
smlouvy,

ll.

Nájemné
1.

2.

3,

4.

Nájernce je povinen platit pronají mateli nájemné
676,50 Kč za kalendářní rok,

za už iváni předmětných pozemků ve

výš i

Nájemce je povinen uhradit výš e uvedené roč ní nájemné vž dy nejpozději do 31, prosince roku,
předcházejí cí mu roku, na který se nájernné vztahuje.
Nájer'nné bude hrazeno na základě pronají matelem vystavené faktury,

Nájemné

za rok 2021 ue výš i 676,50 Kč bude uhrazeno na základě

faktury vystavené

pronají matelem po podpisu té to smlouvy, a to se splatností do 10 dnŮ od vystavení faktury.

lll.
povinnosti
nájemce
Zvláš tní
1,

Nájemce

je povinen už í vatpředmět nájmu v souladu s bezpeč nostní mi,hygienickými

a

protipož ární mi předpisy a dbát ekologických předpisů , zejmé na provádět ú pravy, umí sť ovat nová
zařizeni a pří padně provádět nové stavbu, pří padně provádět rekonstrukce již stávají cí ch staveb

na předmětných pozemcí ch pouze se souhlasem pronají matele a v souladu se stavební nt
povolení m a právní mi předpisy,

2,
3.

4,

Nájemce není oprávněn dát předmětné pozemky do podnájmu,
Nájemce je povinen udrž ovat předmětné pozemky v řádné m stavu, vč etně ú klidu, likvidace
odpadů a odstraňování sněhu a náledí ze staveb v pří padě, ž e by tyto mohli způ sobit š kocju třetí m
osobám.
Nájemce odpoví dá za veš keré š kody, které vzniknou pronají mateli nebo dalš í m třetí m osobám v
dů slecJku poruš ení povinností vyplývajicí ch z té to smlouvy, zejmé na poruš ení m ustanovení

odstavce 1 až 3 č lánku lll, té to smlouvy,
5,

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 lhŮtu 14 dní ke splnění té to
povinnosti, avš ak nájemce přes tuto výzvu svoji povinnost nesplnil, Výpověd' smlouvy podle
předchozí věty je ú č innáokamž ikem její ho doruč ení nájemci,

lV.

Doba nájmu
1,

2,

Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou a nabývá ú č innostidnem podpisu té to smlouvy,

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

Bude-li nájem ukonč en v prů běhu kalendářní ho roku, je nájemce povinen uhradit pronajimateli
poměrnou č ást nájemné ho sjednané ho v č l, ll odst. 1 té to smlouvy, a to 1112za kaž dý započ atý
kalendářní měsí c.
4.

Nájernce je povinen ke dni ukonč ení nájmu odstranit na vlastní náklady stavby definovanó v č l. l.
odst, 2 té to smlouvy, pří padně jiné stavby, které na předmětu nájmu postavil nebo urní stil a zajistit

jejich výmaz z katastru nemovitostí , nedohodnou-li se smluvní strany jinak, Neuč iní -litak je
oprávněn stavby odstranit pronají matel prostřednictví m třetí osoby na náklady nájemce, Pokud
se srnluvní 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.

V.

závěreč né ustanovení
1,

Záměr pronají matele pronajmout předmětné pozemky byl schválen usnesení m zastupitelstva
obce č . 612021, ze dne 26,6,2Q21.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezenÍ , vČ etně
vš ech připaonýcň osobní ch ú dajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových
strankách obce Babylon, a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatkŮ. Smluvní stranY
prohlaš ují , ž e skuteč ňosti uvedené v té to smlouvě nepovaž ují za obchodní tajemství ve smYslu
jejich už ití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli
§ 504 obč anské hozákoní ku a udělují svolení k
dalš í ch podmí nek
Nájemci potvrzuje, ž e si předmětné pozemky prohlé dl a shledal je ve stavu zpŮsobilé m Pro
smluvené už í vání .

4,

V otázkách neupravených touto smlouvou se právní vztahy ú č astní kůří dí zákonem Č ,8912012
Sb,, obč anský zákoní k,

5,

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

6,

, dŮkaz toho ji ú č astní ci
Tato smlouva je projevem pravé , svobodné auáž né vů le ú č astní kůNa
ní ž epodepisují ,

V Babylonu

dne / q,! ,

I'
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Nájemce:

Pronají matel:

odborové sdruž ení ž eleznič ářů ,zo Č D
Správa dopravni cesty
, předseda ZO OSZ

0bec Babylon
Pavel Bam

Pří loha:

_

protokolo výsledku voleb ze dne'16.3.2017
usnesení Mbstskóho soudu v Praze ze dne 1,6.2017, č ,j, Fj 190291/ 2017/ MSPH

PRoToKoL
o výsledku voleb do závodní ho

v

souladu s volebnim řátlem

organizač ní ěí slo : / ,,t| :,

Zo

výboru n revizní komise ZO OSŽv roce

na olž č psnc

a

OSž :

0/ .l.".?...J;í .7:?

IČ o:

Ustí n/ l

-ffiÍ iu13,r* 1; CZ

volby uskuteč něny ve clnech ,Áť .::4..:..lt.':.3..,2017 ,volba č lenů do ZY a

I { e dni konání voleb bylo v

Za

} afi

44556918

RK , ZO aSŽÚsti

nň,,

OiŽevidováno celkem ,.,.ť Í t,....č lenť r.

voleb waanu'..§é .ť .Urtl* .
Volební konrise pí evzalaod 7,y ,...(,"'!.* .rolební ch lí stkť l, ú č astní ků nr
Odevzdano bykl . ,§4,ť ...lolební ch lí stků ,

Z

toho

. .

5./ .P......platnýclr, neplatnýcl r....,.,l...*

Voleb se zť tč asttril" . ..J;} ,§..... č lenů Za

N

Jednotliví navrž ení kanclidáti tlo ZV

Jmótro, přijmení

aSŽ,

/

/

což

je ř,t,&

- ZO OSŽ zí skali

,Ya

z

celkové ho poč tu č lenů

:

poč et hlasů

g..
1

0,

1I .
1

3,

l4.
t 5.
1

6.

17.

Navrž ení kandidáti do ZY byli zvoleni nadpolovič ní větš í nou ú č astní kůvoleb ZO OSŽ.

B/ Jednotliví nawž ení kanclidáti

clo

RK ZO alŤ ",zí skali:
L] .o/ ,

poč et hlasť r

Jmé rro, přijniení

Navrž ení kandidáti do RK byli zvoleni naclpolovič ní větš inou ú č astrrí kůvoleb ZO OSŽ.

Ustavují cí schů ze ?,Y leurč ena n^
(

,

dn* í ť r.§,* :xktř..2au

-

N

za o§ž :

Do funlcce přeclsedy

ZOO§Ž byl dne ,4.{ á* r* 'i...2a17
parr/ í ...

- ?,O OsŽbyt

Do ť unkce předsedy RK -

ktelýlápři volbě

zo osž

:

zvolenia

..,

kterýlápři vol,bě obdrž el/ a.. . , ,....,/ !.. .......htasů r,volerrých č lenů

Na ustavují cí schů zi RK

,

"

A ,/ >

t

4J- ť * "Í

rrrč l Volební komise dle Volební ho řádu ).

Na ustavují cí schů z i ZY

Bt

-

pan/ í

ctne:

ZV

t''.

........?

j:Í .t .# .ď..,Y,

'ť l'* * .r* !í zatl,zvalenla

.

obdrž el/ a .......J_...........hlasů ,

tj. ...Í §.§!.,..-.%

".,

u ...ť * l.,ť .á.'..,,n!.í :/ .,...l.r.h,r.* .., d n" ,,ť { .,.| b.ť .š ..ť ':,9,.zatt
7.;avolební komisi ZO OSŽ : předseda

:

č lerrové :

razí tko a podpis

Z0 OSŽ

V pří pactě zvcllení větš í } ro poč tu ólerrů do ZY nebo RI ( ZO 0SŤ , přilož te ú daje k tornuto protokolu.
prt tokol je rrrrtné co nejclí í ve , ilo skclněerrí voleb zaslat nebo přé clat na sekretariát přerlsedy OSŽ.
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UDAJ

nepří tCI mnO§ti mí siopredsť da ZO CI SZ,

pří padně jiný, v zápise z jeclnání ZV ZO
O§Ž pře.denr pověřený č len ZV ZO OSŽ,
a to kaž cí ýz nich samostatně tak, ž e k
razí tku nebo celántu názvu závoclní ho
výboru, vč etně názvu70 O§Ž s
:i uvedení m registrač ní hoč í sla,pří paclně
lLrrll\ikač
uvllll nílvhovtrrLL
identií
óí sla (tČ ), připojí svů j
nodnis
,.,{ ,,

. j l9vl
-.l

.,i
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Usnesení
Mě§t§ký soud v Fraze rozhoell vyš š ísourlní r] řeclnicí Lenkou Svojanovskou v právní věci
navrhovatele: oDBoRoVÉ SDRUŽENí ž * Eztrtlč ÁŘů
,
a, identií ikač níč í sloQaZ 25 479, o návrhu na zápis změny odbotové
sdruž ení ž elezní č ářů ZQ
,
Č n Správa dopravní cesty, tČ a+ ssog18 clo spolkové ho
rejstří ku takto:

V spotkové m rejstří ku vedenóm u Městskóho soudu V Praze v oddí lu L, vlož ce č í slo
5542g

:

§e zapl§ure

* { ;}

ú č el
prosazování a ochrana pracovní ch, sociální ch, zdravotní ch, kulturní ch, osobní ch
a jiných práv, oprávněných zrijmů a potřeb č lenů 0SŽ v návaznosti na jejich
pracovně právní a dalš í vztahy, v souladu se stanovamla dalš í mivnitřní mi
předpisy vydanými v jejich rámci a k její ch proveclení v souladu s Programem
O§Ž, přijatým na sjezdu OSŽ pro stanovené í unkč níobclobí
předm,ět vedlejš í hospodářské č innosti
provozování rekreač ní chzaří zení
organizování kulturní ch, sportovní ch a dalš í chspoleč enských akcí
Název nejvyš š í hoorgánu
č lenská schů ze
§tatutární orgán . výbor
předseda ZO O§Ž

Den vzniku funkce: 16. března 2017

poč et č lenů
17

Způ sob jednání

zaZY 0SŽ a Za OSŽ podepisuje předsecla ZO CI SŽ nebo v jeho
nepří tomnosti mí stopřeclseda ZO OSŽ, pří padně jiný, v zápise z jednání ZY
ZO O§Ž předem pověřený č len ZV Z0 OSŽ, a to kaž dý z nich sámostatně
tak, Že k razí tku nebo celé mu názvlt rávodní ho výboru, vč etně názvu Zo
O§Ž s uvedení m registrač ní hoří sla, pří padně idóntifikač ní ho č í sla(lČ ),
připojí svů j podpis

Revizní komise

za asž

POKRAČ OVÁruÍ
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poč et č lenů
5
Den zápisu znrěny: Dnem nabytí právní moci

PouČ enÍ :Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ocl jeho doruč ení
l< vrclrní mu souclu v praze prostřec.lnictví nr
soudu podepsané ho.
V Praze dne

] ",

č ervna 2017

vyš š ísoudní ú řednice
Za správnost vyhotoven

L 55429/ RD12/ MSPH
ri 2145812018/ KSUL

Zápis ve věci - Otevření vlož ky
MěstskýsouclvPrazepřeneslmí stní -pří sluš nostvspolkovórrrrejstří
kr'tvevé
dopravní cesty se sí cllem
iprava
č
'ó
zo
ž
elezrrič
ářů
,
sdruž
ení
cdborovó
clentifikač rrí č í slo445 56 §'I B'
mí stně pří sluš rrónlu
u Městské hr: souc] u v Praze
veclené nr v oddí lr-r t-, vlož ce č í slo55429
postoupení spisur nabylo právní moci
soud v-bstí nad L.alrenr, LJstresení o
krajsl< é rnu

clrre 3. květrra 20] "B.

l, v spoll< ové rn rejstří ku vederré m
55429

ur

praze v octclí lu L, vlož ce Č í slo
Městské ho soudu v
se vymazává

9pisová z-nač ka
v ?raze
l- 55429 vedená u Městskóho soudu
Den z-ápislr znrěny; Dnem zápisu do rejstří ku

v oddí lu L,
l(rajské ho soud1t v ú stí nad Labern
ll. V spolkové m rejstří kr_r vedenóm rr
vlož ce č í slo1"13t7
se zapisuje
Spisová znač ka
v Ústí nad Labem
L 1-] .3] _7 veóená u Krajst< é ho soudu
relstří kt"t
Den zápislt změrry: Dnem zápisu do

V | Jstí nacj Labetn dne

] ,] ",

května 2018

vyš š ísoudní ů řednice

Za správnost vyhotovení

:

L 55429/ RD6/ MSpH
Fj 125691/ 201"8/ MSPH

Usnesení
Mé st§ký soud v praee rozhodl vyš š ísouclní ú řednicí
odborovó sdruž eni"z"i-i.iÉ ar,t, zo eú správa dopravní óesty,
ioentifikač ní č í slo445 56

"

q,3ylí y:9i

9] _B, o

přenesení

pří slu§nosti takto:

soud v ú stí nad Labem,
Měst§ký soud v praze přenáš í mí stní pří sluš nost na K;ajský

odů vodnění :
organiz,ace
jako
Do veřejné ho rejstří ku vedené ho zdejš í m.s9u{ 1njJla
"piboč ná;
Správa dopravrrí cesty, lCO
zapsána osoba ooiórové sdruž ení ž eleinič ářů ,Z8 č ú
Labem.
44556918, se sí dlem Vojtóš ská B56i2, 400 01_ ú stí nad
(1.)

zákoní k,
ó, 460120] "6 §b., kterým se mění zákan ó, BgnaLl §b,, obČ anský
právní
ho řádu
(dále jen ,,novela o.z"'), byla z č eské ho
a dalš í souvisejí cí zákony
- poďoeira
organizacc
ócnoiov* organizace a pobcč nó
vypuš těna ú prava
;;Ě;i;;ratelij, eimž 'cloš lo k vyjasnění , Že i odborová organizace a organizace

(2) Zákone m

zaměstnavatelŮ,

or,9ánizací
fiffi;ffi§;i§'zalozená jinou odborŇáu'orgunizací nebo
je
odborovou,,organizací nebo
;;ó. loiiir-, organizač ní jú notka ! právf_sublektiuitou,
se přiměřeně použ ijí
organizací zaměstnavaielů , nikoliv zvláš tní entitou, na niž

zpráva k bodu
ustarrovení o poboč rré mspolku (viz blí ž edŮvodová

1_7

novely o,z,),

rejstří cí ch právnických a
(3) Dle § 75 oclst, ] _ zákona č . 3au2aL3 Sb., o veřejných
je k ří zení
jeir
,,rejstří kový zákott")
fyzických osob a o evidenci svěřeneŇcň tonoů (dále
jí ž se
osoby,
je
soud
obecný
jehož obvodu
o návrhu na zapis ňyiJuiny nrájsxý sóuo, v
jinak,
jiny zákon stanoví
zapii ve veřejné rn ,* i"ú xuiyxa, teáaze tento nebo
se posuzuje
svou pří sluš nost na soud nově
mí stní pří sluš nost, rejstří kový soud u§ne§ení m přenese
jeho nadÍ Í zený
pří sluš ný; nesouhiasi-ti t"nto sorro , pi* nesení ňi. pří sluŠ nosti, rozhodne
mí stní
přenesení
o
soud, Dle odstavce druhé ho po náuýti právní m9ci usnesení
vedené ho u n6vě
pří sluš nosti ,* piú tuú nezapiuv pr"uáaorj do veřejné ho rejstří ku

poclle nichŽ
(4) Dle § 76 odst. 1 rejstří kové ho zákorra změnÍ -li se okolnosti,

pří sluš rré hosoudu,

zprávy k vyjasnění ) právní ho
(5) Doš lo_li tedy novelou o. z, ke znrěně (slovy dů voclové
jittot,t

postavení oonorovýiň-orgánizaci a oiganizací zaměstnavatelŮ. zaloŽených
nastala změna okolnostÍ , Podle
odborovou organiií ci nebďorgartizací zar{ ěutnrvatelŮ,
již
pří sluš nost rejstří kové ho soudu, kdy mí stní pří siuš nost
kterýctt §e p0§uzujo nrí stní
,75
t
oclst, z iá;strú vé ho záko,na, ále (nově) podle $ z5 odst,
není posuzována podle §
a
organizace
pří sluŠ nostodborové
ióstrir.ouoho zákóna, To té dy ,n"nl"rlá, ž e mí strrí
jako organizace poboč ná, se
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již neří dí podle sí dla její ,,mateřské " odborové organizace nebQ,,mateřské " organizace
zaměstnavatelů , ale podle její ho sí dla,
Vzhledem ke skuteč nosti, ž e zapsaná osoba má sí cllcl u Krajské ho soutdu v Ústí nad
Labem, bylo zdejš í m soudem rozhodnulo, jak je uvedeno ve výroku"

(6)

PouČ enÍ ;Proti tomuto usnesení lze podat oclvolání do patnácti dnů orl jeho dorr-rč ení
k Vrchní mu soudu v Praze prostřednictví m soudu podepsané ho.

V Praze dne 11, dubna 2018

soudní ú řednice
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