
Nájemní  smlouva

í ž e podepsani ú č astní ci, a to

Obec Babylon

se sidlem obecní ho t jřadu na adrese Babylon 27,

lč  00572551,

zastoupená starostou panem Pavlem Bambáskem

dále jen,,pronaJí matel",

a

Ren.Kar service, 9.r.o.,

se sidlem 

lc 26377098,

zastoupená jednatelem panem 

dále jen ,,náJemce",

uzavřeli dneš niho dne tuto nájemní  §mlouvui

a

1
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l.

Předmět a t ič el náJmu

Pronajlmatel je vlastnikem pozemku - pozemkové  parcely parcelní  č  .128127 , ostatni plocha, o Výměře

835 m2 v katastrálnlm ú zemí  Babylon. Tyto skuteč nosti jsou zapsány v katastru nemovitostí  u

Katastrálnlho ú řadu pro Plzeňský kraj, Katastrální  pracoviš tě Domaž lice na listu vlastnictvi č , 1 pro obec

a katastrálni ú zemí  Babylon.

Pronajimatel za podmí nek stanovených touto smlouvou přenechává k doč a§né mu už iváni nájemci č ást
pozemku uvedené ho v odstavci 'l která je graficky vymezena v pří loze č . 'l o výměře 176 m2 (dále jen

,,předmětný pozemek").

Předmětný pozemek bude slouž it jako zázemí  pro společ nost Ren-Kar service, s,r.o., sí dI í cí  v budově

č , p. 121 , která je souč ástí  pozemku p. č , st, 462 v kataskální m ú zemi Babylon.

ll,

Nájemné

Nájemce je povinen platit pronajimateli nájemné  za už iváni předmětné ho pozemku ve výš i 7,. Kč  za

1 mz předmětné ho pozemku a kalendářni rok, t j. celkem 1232,-Ké za kalendářní  rok,

Nájemce je povinen platit výš e uvedené  roč ní  nájemné  předem, a to vž dy k 31, lednu pří sluš né ho

kalendářniho roku.

Nájemné  bude hrazeno na základě pronají mateIem vystavených faktur. Pro připad prodIeni nájemce s

ú hradou nájemné ho, jakož  i s ú hradou náhrady bezdů vodné ho obohacenl dle odst, 4 tohoto ólánku

smlouvy, se sjednává smluvní  ú rok z prodlení  0,2%  z í akturované  č ástky za kaž dý den prodlení .

lll.

Zvláš tní  povinnosti nájemce

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

předpisy a dbát ekologických předpisů , zejmé na provádět ú pravy, umí stbvat zařlzenl a připadně

provádět stavbu na pozemcí ch pouze se souhlasem pronají mate| e a v souladu se stavební m povolení m

a v souladu s právní mi předpisy.

Nájemce neni oprávněn dát předmětné  pozemky do podnájmu.

Nájemce je povinen udž ovat pronajaté  pozemky v řádné m stavu, vč etně ú klidu, likvidace odpadů

a odshaňováni sněhu a náledi,
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4, Nájemce odpovidá za veš keré  š kody, které  vzniknou pronajimateI i nebo da| š í m třetim osobám

7,

v dů sledku poruš ení  povinností  vyplývají cich z té to smIouvy, zejmé na poruš enim ustanovení  odstavce
1 až  4 č lánku lll. té to smlouvy,

Nájemce je oprávněn už í vat předmětný pozemek pouze k ú č elu vymezené mu v č | , l odst. 3 té to

smlouvy. Nájemce je oprávněn umí stit na předmětné  pozemky objekty (stánky, terasa apod.) jen

s předchozí m pisemným souhlasem pronají matele,

Nájemce je povinen po ukonč ení  nájmu uvé st předmětný pozemek do stavu v jaké m jej převzal, popř.

do stavu, který odpoví dá běž né mu opotřebení . Dá| e je povinen odstranit veš keré  stavby, které  na
předmětu nájmu postavil nebo umí stil. Toto odstranění  provede nájemce na vlastní  náklady, Neuč ini_li

tak, je oprávněn stavby odstranit pronají matel prostřednictvim třebi osoby na náklady nájemce. Pokud

se smIuvni strany dohodly, ž e připadné  stavby budou na pozemcí ch ponechány, nemá nájemce ž ádný
nárok na náhradu za přenecháni těchto staveb pronajimate| i,

Nesp| ni-li nájemce povinnosti dle tohoto č lánku smlouvy, je pronají matel oprávněn tuto smlouvu

vypovědět poté , kdy nájemci pisemnou výzvou poskytl dodateč nou lhů tu 14 dni ke splnění  té to

povinnosti, avš ak nájemce přes tuto výzvu svoji povinnost nesplnil. Výpověd'smlouvy pod| e předchozi

věty je ú č inná okamž ikem jejiho doruč ení  nájemci,

lV.

Doba nájmu

Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou a nabývá ú č innosti dnem 01,01,202l,

Tuto smlouvu mů ž e vypovědět kterýkoliv z ú č astniků  bez udáni dů vodu. V takové m pří padě óiní

výpovědní  lhů ta tři měsice a poč í ná běž et dnem následujicim po doruč eni výpovědi druhé mu

z ú č astniků , nebyl-| i ve výpovědi uveden pozdějš í  den poč átku výpovědní  lhů ty.

V.

závěreč né  ustanovení

Záměr prodávají cí ho pronajmout předmětné  pozemky byl ve smyslu ustanovenl § 39 odst. 1zákona
č . 128/2000 Sb., o obcí ch zveřejněn na ú řední  desce po dobu nejmé ně 1 5 dnů  v období  od 09, 11,2020

do 25. 11.2020 abyl schvá| en usnesení m zastupitelstva obce č . 7, ze dne 22.10.2020,

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

už í vání .

V otázkách neupravených touto smlouvou se právní  vztahy ú č astniků  ří dí  zákonem č , 89/2012 Sb.,

obč anský zákonik,

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

Tato smlouva je projevem pravé , svobodné  a váž né  vů le ú č astniků , Na dů kaz toho j i ú č astnici ní ž e
podepisují .
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