
Nájemní smlouva

Ní ž e podepsaní  ú č astní ci

Obec Babylon
se sí d| em obecní ho ú řadu na adrese Babylon 27,34401Domaž lice, lČ o 00572551,

zastoupená starostou panem Pavlem Bambáskem,

jako ,,pronají matel' na straně jedné ,

a

a 

oba bytem 

jako ,,nájemcí ' na straně druhé ,

uzavřeli dneš ní ho dne tuto

nájemní  smlouvu:

l.

Předmět a ú č el nájmu

1. Pronajimatel je vlastní kem pozemku parc. č .45/63 v katastrální m ú zemi Babylon. Tento pozemek

(dále jen ,,předmětný pozemek") je zapsán v katashu nemovitosti u Katastrální ho ú řadu pro Plzeňský
kraj, katastrální ho pracoviš tě Domaž lice, na listu vlastnictvi č . 1 pro obec a katastrálni ú zemi

BabyIon,

2. Pronají matel touto smlouvou přenechává předmětný pozemek k doč asné mu už iváni nájemců m.

3. tJč e| em nájmu předmětné ho pozemku je zajiš tění  pří stupu ke stavbě rodinné ho domu č . p. 1'l9 v obci

a katashální m ú zemí  Babylon.

ll.

Nájemné

'l. Nájemné  za už iuání  předmětné ho pozemku bylo stanoveno dohodou ú č astní ků  a č ini 
,l00,- 

Kó za
ka| endářni rok. Nájemci jsou povinni platit toto nájemné  předem vž dy k31.| ednu přisluš né ho

kalendářniho roku.

lll,

Zvláš tní  povinnosti nájemce

1. Nájemci jsou povinni udrž ovat na předmětné m pozemku č istotu a pořádek.

2. Nájemci nesmé jí  na předmětné m pozemku zřizovat ž ádné  stavby. Výsadbu trvalých porostů  na
předmětné m pozemku mohou nájemci provádětjen s předchozí m souhlasem pronajimatele,

3, Nájemci nejsou oprávněni dát předmětný pozemek do podnájmu.

4, Nájemci uhradi pronají mateli veš kerou š kodu, vzniklou na předmětné m pozemku v prů běhu trváni

nájmu, s výjimkou š kody, kterou prokazatelně způ sobila třetí  osoba.



lV.

Doba nájmu

1. Tato smlouva se uzavirá na dobu neurč itou a nabývá ú č innosti dnem jejiho podpisu oběma

smluvnimi stranami,

2. Nedojde-li k dohodě smIuvní ch stran, lze tuto smlouvu zruš it pouze pí semnou výpovědí , a to

v jednoměsič ní  lhů tě k posIednimu dni kalendářní ho č tvrtletí .

V.

závěreč né  ustanovení

I .Záměr pronají mate| e pronajmout předmětný pozemek byl ve smyslu ustanovení  § 39 odst. 1 zákona

č . 12812000 Sb,, o obcí ch zveřejněn na ú řední  desce po dobu nejmé ně 15 dnů  v období  od 11. 
,l2.

2020 do 26. 12.2020, a byl schvá| en usnesení m zastupiteistva obc e č , 812020, ze dne 08. 12,2020,

2, Sm| uvní  strany se dohod| y na tom, ž e tato smIouva nahrazuje v plné m rozsahu práva a povinnosti

vyplývají ci sm| uvní m stranám z nájemni sm| ouvy uzavřené  dne 14, 12,2005,

3, Sm| uvní  strany výslovné  souhlasi s t im, aby tato sm| ouva byla bez jaké hokoliv omezení , vč etně

vš ech připadných osobní ch ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových

shánkách obce Babylon a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatků , Sm| uvní  strany prohlaš uji, ž e

skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaž ují  za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obč anské ho

zákoniku a udé luji svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanoveni jakýchko| i dalš í ch podminek

4, Tato smlouva je projevem pravé , svobodné  a váž né  vů | e ú č astní ků . Na dů kaz toho ji ú č astní ci ní ž e
podepisují .

V Babylonu dne / .? 20?./
V Babylonu dne ./ ,2" 2o2/

Pronají mate| : Nájemci:


