
SMLOUVAO NfuMU

podle § 2201 a násl, zákona č .89l2OtZ Sb., obč anský zákoní k

uzavřená ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a roku mé zi

1. Prona,ií matelem

obec Babylon

lČ :00572551

Babylon 27, 34401 Domaž | ice

zastoupená Pavlem Bambáskem, starostou obce

kontaktní  ú daje:724 857 661, info@ ba byIon-obec.cz

(dále jen jako ,,pronají matel") na straně jedné

a

2, Nájemcem

Michal obdrž álek

lč :  07357150

se sí dlem

kontaktní  ú daje

email:

(dále,ien jako,,nájemce") na straně druhé

l,

Předmět smlouvy

Pronají matel prohlaš uje, ž e je výluč ným vlastní kem budovy č .p. L32, jež  je souč ástí  pozemku -
stavební  parcely parc.č ,292v katastrální m ú zemí Babylon (dále ien ,,budova'1. Tato skuteč nost je

zapsána v katastru nemovitostí  u Katastrální ho Úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální ho pracoviŠ tě

Domaž lice, na listu vlastnictví č . 1 pro obec a katastrální  ú zemí  Babylon,

pronají matel touto smlouvou přenechává nájemci do už í vání  č ást budovy, která je graficky

vymezena v pří loze č . 1té to smlouvy, a to vč etně vybavení , jehož  soupis je pří lohou č .2 té to

smlouvy (dále jen ,,předmět nájmu").

Nájemce se touto smlouvou zavazuje platit pronají mateli nájemné  a už í vat předmět nájmu v

5ouladu s touto smlouvou.

Nájemce se seznámil 5e stavem předmětu nájmu, přič emž  obě smluvní  strany konstatují ,

ž e nevykazuje nedostatky brání cí jeho řádné mu už í vání  k ú č elu vymezené mu v č l. lll té to smlouvy.

ll.

Doba nájmu

Nájem je sjednán na dobu neurč itou.

4.



7.

2.

lll.

Způ sob už ití  předmětu nájmu nájemcem

Nájemce bude předmět nájmu už í vat řádně.

Nájemce je oprávněn už í vat předmět nájmu pouze k provozování  hostinské  č innosti a prode,ii

kvasné ho lihu, konzumní ho lihu a lihovin v souladu s předmětem podnikání  nájemce zapsané ho

v ž ivnostenské m re,istří ku ke dni uzavření té to smlouvy.

Pronají matel souhlasí  stí m, aby nájemce už í val předmět nájmu vsouladu svýš e uvedeným

rozsahem své ho podnikání , a aby v předmětu nájmu bylo umí stěno jeho sí dlo.

lV.

Náiemné

Nájemné  za už í vání  předmětu nájmu vč etně jeho vybavení se sjednává ve výš i 1000,- Kč  (slovy:

jeden tisí c korun č eských) roč ně.

Nájemné  je splatné  do 15 dní  od uzavření  té to nájemní  smlouvy, a to bezhotovostně na ú č et

pronají matele vedený u peněž ní ho ú stavu Č eská spořitelna č . 0762082399/0800, nebo v

hotovosti k rukám pronají matele.

V pří padě prodlení  nájemce s placení m nájemné ho je nájemce povinen zaplatit pronají mateli

smluvní  ú rok z prodlení  ve výš i 20%  z dluž né  č ástky roč ně, a to ode dne následují cí ho po

dni splatnosti p| atby nájemné ho až  do jeho ú plné ho zaplacení .

Smluvní  strany se dohodly tak, ž e pronají matel není  povinen zajistit nájemci jaké koliv služ by

č i plnění  souvisejí cí  s předmětem nájmu (elektřina, voda, plyn, vytápění , svoz odpadu apod.)

Vš echna plnění  si je povinen nájemce zajistit svým jmé nem na vlastní  ú č et. V té to souvislosti

se mu pronají matel zavazuje poskytnout pouze nezbytnou souč innost.

Práva a povinnosti náiemce

Nájemce je povinen už í Vat předmět nájmu výluč ně ke sjednané mu rlč elu (č lánek lll té to smlouvy)

a uč init obvyklá opatření  k zajiš tění  ochrany předmětu nájmu před poš kození m nebo znič ení m;

není vš ak povinen předmět nájmu pojistit.

Jaké koli změny na předmětu nájmu smí  nájemce provádět pouze s předchozí m pí semným

souhlasem pronají matele. Nedohodnou-li se r] č astní ci j inak, provádí  nájemce tyto změny na

Vlastní  náklady. V pří padě poruš ení  té to povinnosti je prona,ií matel oprávněn pož adovat, aby

nájemce provedené  ú pravy a změny bez odkladu odstranil. Neodstraní -li nájemce ú pravy č i

změny na svů j náklad,je pronají matel oprávněn tyto ú pravy a změny odstranit na náklady

nájemce sám.

Běž nou ú drž bu a drobné  opravy předmětu nájmu nájemce zajiš ť uje na své  náklady. Pro ú č ely

té to smlouvy se za drobnou opravu považ uje oprava, která jednorázově nepřesahuje finanč ní

č ástku 2 000 Kč  Vč . DPH. Není  pří pustné  opravy sč í tat,

Nájemce je povinen umož nit pronají mateli, č i osobám z jejich strany k tomu pověřeným,

provádění ostatní ch opravv předmětu ná,imu a kontrolu stavu předmětu nájmu. Nájemce je dále

povinen oznamovat pronají mateli neprodleně veš keré  mu známé  š kody vzniklé  na pronajaté m

majetku a potřebu pří padných oprav vyjma drobných oprav specifikovaných v odst. 3 tohoto

3.

3,

4.

2.

3.

4,



5.

6,

8,

9.

7.

č lánku. při poruš ení  té to povinnostije nájemce povinen nahradit š kodu, která by pronají mateli
v dů sled ku tohoto vznikla.

Nájemce je povinen dodrž ovat v předmětu nájmu, protipož ární , hygienické  a bezpeč nostní
předpisy a zdrž et se jaké hokoliv jednání , kterým by mohlohrozit cizí majetek. Nájemceodpoví dá
pronají mateli za veš keré  š kody, které  by nastaly na jeho majetku ze strany nájemce č i ze strany
osob, které  se v předmětu nájmu č i v budově samotné  se souhlasem nájemce č i odvozeně od
jeho podnikatelské  č innosti zdrž ují .

Nájemce je povinen udrž ovat pořádek v bezprostřední m okolí  budovy a v zimní m období
zajiš ť ovat neustálou schů dnost chodní ku, přilé hají cí ho k budově.

Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho č ást do podnájmu třetí osobě pouze
s předchozí m pí semným souhlasem pronají matele,

Nájemce se zavazuje zajistit na vlastní  náklady provádění  revizí  a elektroinstalace a kontrol
pož ární  bezpeč nosti a vé st předepsanou evidenci těchto ú konů .

při skonč ení  nájmu je nájemce povinen odevzdat pronají mateli předmět nájmu a jeho vybavení
ve stavu, v jaké m je převzal, s přihlé dnutí m k obvyklé mu opotřeben' a to den následují cí  po
skonč ení  nájmu, na základě pí semné ho předávací ho protokolu, na které m bude zaznamenán
stav předmětu nájmu a jeho vybavení  v okamž iku jeho předání . odmí tne-li nájemce předmět
nájmu předat pronají mateli v uvedené  lhů tě, je pronají matel oprávněn po uplynutí  7 dní  od
skonč ení  nájmu, předmět nájmu vyklidit na náklady nájemce a nalož it s věcmi nájemce dle své ho
uváž ení  s tí m, ž e nájemce tí mto dává svů j výslovný souhlas s jejich likvidací ,

Nájemce má mož nost pojistit svů j majetek umí stěný v předmětu nájmu, zejmé na proti jeho
odcizení .

Nájemce se zavazuje, ž e po celou dobu trvání  nájemní ho vztahu bude mí t uzavřenu pojistnou
smlouvu týkají cí  se odpovědnosti za š kody až  do výš e 2 ooo0o0,- kč , způ sobené  vlastní
podnikatelskou č inností  tedy tou č inností , kterou provozuje v předmětu nájm u v souladu s touto
nájemní  smlouvou. kopii té to smlouvy je nájemce povinen předlož it pronají mateli při uzavření
té to smlouvy a je povinen prokázat její  platnost vž dy nejpozději do 1.5. kalendářní ho roku,
Ve které m bude nájem trvat.

Nájemce se zavazuje provozovat v předmětu nájmu svoji č innost vymezenou v č l. lll odst. 2 té to
sm louvy a poskytovat s touto č in ností  so uvisejí cí  služ by veřejnosti nejmé ně kaž dý pátek a sobotu
od 18:00 hodin do 22:00 hodin (dále jen,,doba nezbrrtné ho provozuJ. V pří padě poruš ení té to
povinnostije nájemce povinen uhradit pronají mateli smluvní  pokutu ve výš i 5 000,- kč  za kaž dé
jednotlivé  poruš ení  takové  povinnosti. Nedohodnou-li se strany pí semně j inak nemá nájemce
povinnost hradit pronají mateli smluvní  pokutu upravenou v předchozí větě pouze v pří padě, ž e
nedodrž el dobu nezbytné ho provozu z dů vodu konání akce s vylouč ení m veřejnosti, její ž  konání
oznámil pronají mateli alespoň 3 pracovní  dny předem formou emailové  zprávy na adresu
info@babvlon-obec.cz a zároveň oznámení  o koná ní ta kové  a kce a nedodrž ení  doby nezbytné ho
provozu zveřejnil na viditelné m mí stě u vstupu do předmětu nájmu, Nájemce je oprávněn
pořádat akci svylouč ení m veřejnosti vdobě nezbytné ho provozu vž dy nejvýš e vjednom
kalendá řn í m d ni.

vl.

Práva a povinnosti pronají matele

Pronají matel se zavazuje umož nit nájemci řádné  už í vání  předmětu nájmu.

10.

11.
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2. Pronají matelje opráVněn kdykoli zkontrolovat, zda je předmé t nájmu už í ván v souladu s touto l
smlouvou.

Vll.

zvláš tní  ustanovení

uzaví rané  v souladu s ustanovení m § 1767 zákona č .89l20t2Sb., obč anský zákoní k

ve prospěGh třetí  osoby - spolku Tělovýchovná jednota Sokol Babylon, lČ  48342297, se sí dlem

Babylon č .p. 27 (dále jen ,,oprávněný)

1. Nájemce se zavazuje zajistit provoz předmětu nájmu (tj. zejmé na provoz restaurace) V době

sportovní ch akcí  a akcí  pro dé ti, pořádaných oprávněným, za podmí nky, ž e mu bude jejich

konání oprávněným pí semně oznámeno alespoň 30 dní  předem.

2. Úč astní ků m uvedených akcí  bude celoroč ně vž dy po celou dobu těchto akcí  (v sezóně od 1.

dubna do 31. řú na j iž  od 8:00h) umož něno rovněž  bezplatné  už í vání  š aten a Wc a Vstup do

restaurace ve sportovní m ú boru za ú č elem obč erstvení ,

3. Oprávněný smí  bezplatně využ í vat předmět nájmu (kromě kuchyně) a prostoru výč epu, ke

konání  oddí lových a výroč ní ch schů zí  a valných hromad v j í m urč ených termí nech, nejvýš e vš ak

v rozsahu dvou akcí  roč ně, za podmí nky, ž e jejich konání  bude nájemci pí semně oznámeno

alespoň 30 dní  předem. V prů běhu těchto výroč ní ch schů zí  a valných hromad má oprávněný

mož nost konzumovat V předmětu nájmu vlastní ho obč erstvení .

vlll.

Ukonč ení  náJmu

1. Nájem sjednaný touto smlouvou je mož né  ukonč it dohodou smluvní ch stran, pí semným

odstoupení m od smlouvy dle ustanovení  § 2001 zákona č . 89/2012 Sb., obč anský zákoní k nebo

jednostrannou pí semnou výpovědí  pronají matele s výpovědní  lhů tou tři měsí ce, která poČ Í ná

běž et první m dnem měsí ce následují cí ho po měsí ci, v němž  bude výpověd' doruč ena nájemci.

2, Nájemce mů ž e jednostranně vypovědět nájemní vztah v těchto pří padech;

a. nájemce ztratí  opráVnění  k hostinské  č innosti č i prodeji kvasné ho lihu, konzumní ho lihu

a lihovin, kterými v okamž iku uzavření  smlouvy disponuje,

b. předmět nájmu se stane bez zavinění  nájemce nezpů sobilý ke smluvené mu už í vání ;

c. pronají matel opakovaně hrubě poruš uje své  povinnosti vyplývají cí  z právní ch předpisů

a z té to smlouvy.

3, Pronají matel mŮž e nadto jednostranně Vypovědět nájemní vztah z těchto dů vodů :

a. nájemce už í vá nebytový prostor v rozporu se smlouvou;

b. nájemce je o ví ce než  jeden týden v prodlení  s placení m nájemné ho č i jeho č ásti;

c. nájemce nebo osoby, které  s ní m už í vají  nebytový prostor, přes pí semné  upozornění

pronají matele hrubě poruš ují  klid nebo pořádek;

d. pří sluš ným správní m ú řadem bylo rozhodnuto o odstrané ní  stavby nebo o změnách stavby,

jež  brání  už í vání  nebytové ho prostoru;

e. nájemce změnil v provozovně předmět podnikání  bez předchozí ho souhlasu pronají matele,

f. nájemce poruš í svoji povinnost uvedenou v č l. V odst. I ,2,6,7 a 11té to smlouvy;

g. nájemce hrubě poruŠ Í  povinnost stanovenou mu vČ l. lll, lV a V(kromě povinnostÍ

vymezených v předchozí m bodu) té to smlouvy.



4.

5.

Výpovědní  lhů ta, pro pří pad výpovědi dle odst. 3 tohoto č lánku, č iní  14 dní  a poč í ná dnem
doruč ení výpovědi d ruhé  smluvní  straně.

pronají matel je nadto oprávněn jednostranně vypovědět nájemní  vztah bez uvedení  dů vodu
s výpovědní  lhů tou, která č iní  1 měsí c a poč í ná první m dnem kalendářní ho měsí ce následují cí ho
po doruč ení výpovědi druhé  smluvní  straně.

lx.

závěreč ná ustanovení

smluvní  strany se dohodly, ž e není -li uvedeno jinak, považ uje se za doruč enou zásilku ta, jež  byla
doruč ena na adresu sí dla smluvní ch stran. v pří padě, ž e nedojde k doruč ení z dů vodů  na straně
adresáta (odmí tnutí  převzetí  zásilky, nevyzvednutí  zásilky v ú lož ní  lhů tě, nemož nost doruč ení
zásilky s ohledem na to, ž e by adresát na uvedené  adrese byl neznámý apod.), má se zásilka za

doruč enou třetí m dnem po její m odeslání  pří jemci.

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 , Smluvní  strany
prohlaš ují , ž e skuteč nosti uvedené  v té to sm louvě nepovaž ují  za obchod ní  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.

Tato smlouva mů ž e být měněna pouze pí semnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při č emž  kaž dá ze stran
obdrž í  po jednom.

Tato smlouva nabývá platnosti iú č innosti dnem podpisu oběma smluvní mi stranami.

Smluvní  strany prohlaš ují , ž e si tuto smlouvu před podpisem přeč etly, ž e s její m obsahem
bezvýhradně souhlasí a na dů kaz té to své  svobodné  vů le připojují své  podpisy.

V Babylonu dne 10, 12.2020 V Babylonu dne 10. 12.2020

pronají matel najemce

z,
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rnventurní  soupis dle ú tvarů ,Iokalit a mí stností

Lokallta
9 sauna

ú tvar
1obec

Datum lisku: 1 0. l 2.2020

Mí stnost
1Kuchyně

lnv. č í slo Název

12 7 Baterie páková st,ol,zoig Rrt
13 8 Baterie páková 31.o

31,01,2019 RH DDHM o28 oooo 1 5oo.o0

ú tvar
1 obec

Lokalita
9 sauna

Mí stnost
2 Lokál

lnv. ěí slo Název
15 117 T 1.01.2019 RH DDHl\ ,1

31.01,2019 RH DDHM 028 0ooo 25o,oo 1

17 16 Lavice světlá 3í ,01
31,01.2019 RH DDH| \ ,/ I  028 oooo 25o,oo 1

31.01,2019 DDHM 028 oooo 25o,oo 1

í .01.2019 DDHl\ ,l
stl] lmasiv 31.01,2019

9 RH DDHi,,l 028 0000 5oo.oo 1

33 33 Lustrzávěsný 3í ,o1
34 34 Lustr záVěsný 31.01
35 35 sada bodových světel 6 ks 31,01

3í ,0í .2019 DDH| \4 028 oooo
31.01.2019 DDHM o28 0ooo

41 41 P9ljc6 31.01

43 43 Barová stolič ka 31.oí

31,01,2019 DDHlll
31.01.20í 9 DDHI \ ,í

31.01,2019 DDHM

00 1 1 000,00

tJtvar
1obec

Lokellte
9 sauna

Mí stnost
3 sklad

,2019 DDHM 028 0000 1

Obec Babylon Slranq: 1/3

Ré o 3í ,01 Dt 0000 300.00 1 3oo,ooz 10 Ventilátor 31 -o1 2 DDH 0000 100,00 1 1oo.oo
3 ll Linka 31.o1.2o DDHlll 0000 2 00,00 1 2 800.004 12 Prscovní stů l 31,01_201s )DHl\ ,|

)DHM
0000 0.00 l 1 500,00513 své tlo - §trop 31.01.2oí s 0000 ,00 1 50.006 í 4 světlo - shop 31,01,2019 DDH[ ,,l 0000 0,00 1 50 0072 skří ňka jednodí lná 31 .o1,2o1 )DHl\ ,,|

)DHM
)DH| \ ,4

00 400,00 l 4oo.oo8 3 skřlňka dvoudí lná 31.o1.2o1 00 600,00 1 600.00
|  4 Dvoidřez 31.o1_2o1 00 1800,00 1 180o.oo

5 Resál 31.o1.2o1 DDH l\ ,4 0000 250,00 í  250,oo
stů l 31.o1.2o1 DDHM 0000 600,00 1 600.00

DDH[ ,4 0000 350,00 350 00
DDH l\ l 0000 350.00 350 00

ohří Vač

et ú č etní  cena
a2a 6 50o 1 6 ,00

5 .avice světl

n o2a 1 ,00
7 .avice sVětl]

.avic sVětli8

19 31,01,2019 M 028 1

0 ávice tmáv 028 a 2 1

028 0I 50l 1

mas,V 31 01

maslv 31 0l 028 000l 500 0
25 31.o1 028 0000 250,00 25o
26 3,1 01 Dt 028 0000 250.00 25o
27 31 0í Dr 028 0000 250,0( 250
2a 3í  01 l 028 0000 250,0(
29 3í  oí í 028 0000 250,00 21
30 ,UstrzáVěsnÝ 3í .0l t 028 0000 500.0( 50i
31 3 .ustr závěsnÝ 31.01. DD 8 0000 500,00 500
32 32 Ustr z 31.o1.2o DDF 0000 500,0t 500 00

0000 500,00 500.00

500,00 500 00
l\ .4 02 1300,00 í  300,00

)olice
600,0c 600.00

alnýž 100,0c 100,00
38 )olič ka 3 .01,2019 DDHM 02 0000 150,00 150 00

L39 l)olič ka 31,o1.2o1 DDHl\ ,l 0000 150,00 150 00
40 40 l] ar 31-o1,2o1 DDH l\ ,4 00 7 000,00 7 000.00

DDHM 0 ,00 200 00
)arem ,01.2019 DDH| \ ,|  0 0000 í  500,00 1500,00

1Mo 0000 200,00 200,00
44 iarová stolič ka

arová stolič ka
,2019 M 02l 0000 200,00

45
200 00

46 / ěš ák
150,00

47 (rbová vlož ke 028 0000 2
48 Alarm .2019 028 0000 í  0



l 53 53 světlo stroD 31,01,2019 DDH| \4 028 0000 í 00,00 1 100,00

ú tvar
1 obec

Lokallta
9 sauna

ffi
Mlstno§t

4 Terasa

Ř. lnv. č l§lo Název zařa2eno Prac. su Au Jednotková cena poč et uč etní cena
54 54 stů l 31,01,2019 DDHM 028 0000 1 700,00 1700,00

55 55 stů l 31,01,2019 DDH| M 028 0000 1 700.00 1700,00

56 56 stů l 31.01,2019 DDHM 028 0000 1700,00 1700,00

stů l 31,01,2019 DDH| \ ,|  028 0000 1 700.00 1700,00

58 58 LaVice 31.01,2019 DDH| V 028 0000 600,00 600,00

59 59 LaVice 31.01,2019 DDH| V 028 0000 600,00 600,00

60 60 LaVice 31.01,2019 DDH| V 028 0000 600,00 600,00

61 6,1 LaVice 31.01,2019 DDH| V 028 0000 600,00 600,00

62 62 LaVice 31.01,2019 DDH| \4 028 0000 600,00 1 600,00

63 63 LaVice 31.01,2019 DDHM 028 0000 600,00 1 600,00

64 64 LaVice 31.01,2019 DDHl\ i|  028 0000 600,00 1 600,00

65 65 LaVlce 31.01,2019 DDHM 028 0000 600,00 1 600,00

66 66 osvětlení 31.01,2019 DDHM 028 0000 100,00 1 100,00

67 67 osvětlení 31.01,2019 DDHl\ il 028 0000 100,00 1 100,00

68 68 osvětlení 31.01,2019 DDHl\ ,,l 028 0000 100,00 1 100,00

ú tvar
í  obec

Lokalita
9 sauna

Mistnost
5 Salonek

Ř. lnv, č islo Název zařazeno P.ac. su Au Jednotková cena poč et Úč etní  cena
69 6s ž  dle 31.01,2019 DDHM 028 0000 250,00 250,00

70 70 ž  dle 31.01.2019 DDHM 028 0000 250.00 1 250,00

71 71 ž idle 31.01,2019 DDHM 028 0000 250,00 1 250,00

72 72 ž  dle 31.01.2019 DDHM 028 0000 250,00 250,00

ž idle 31.01.2019 DDHM 028 0000 250.00 1 250,00

74 74 ž iote 3,1,01.20í 9 DDHM 028 0000 250,00 250,00

75 75 ž id| e 31,01.2019 DDHM 028 0000 250,00 250,00

76 76 zlóle 3í ,01.2019 DDHl\ ,l 028 0000 250,00 250,00

77 77 ž id| e 31,01.2019 DDHM 028 0000 250,00 250,00

78 78 ž idle 31.u.2a19 DDH| V 028 0000 250,00 1 250,00

79 79 ž idle 3,1,01.2019 DDH| VI  028 0000 250,00 1 250,00

B0 80 stů l 31,01.2019 DDH| VI  028 0000 550,00 1 550,00

81 8,1 stů l 31.01.2019 DDH| V 028 0000 550,00 550,00

82 82 stů l 31,01.2019 DDH| \ ,1 028 0000 550,00 550,00

83 83 stů l 31.01-2019 DDHl\ ,,l 028 0000 550,00 550,00

84 84 stú l 31.01.2019 DDH| \ ,,I  028 0000 550,00 550,00

85 85 stů l 31,01,20,19 DDH| \ ,I  028 0000 550,00 550,00

86 86 stolič ka 31.01,2019 DDHM 028 0000 100,00 1 100,00

87 87 stolič ka 31.01,2019 DDHM 028 0000 100,00 1
,100 00

88 88 stolič ka 31.01,2019 DDHM 028 0000 100,00 1 100,00

89 89 Lavice rohová, Dolstrovaná 31.01,2019 DDHM 028 0000 500.00 1 500,00

90 90 Lavice rohová, polstrovaná 31.01,2019 DDHM 028 0000 500.00 1 500,00

91 9í Lavice rohová 31.01,2019 DDHM 028 0000 300,00 1 300,00

92 92 Lavice rohová 31.01,2019 DDH| \4 028 0000 300,00 1 300,00

93 93 Lavice rohová 31.0,1,2019 DDH| \4 028 0000 300,00 1 300,00

94 94 Lustr 31.01,2019 DDHlVl 028 0000 150,00 1 150,00

95 95 Lustr 31.01.2019 DDHI \ , 028 0000 150,00 150,00

96 96 Lustr 31.01,2019 DDH| V 028 0000 150,00 150,00

97 97 Lustr 31.01,2019 DDH| V 028 0000 150,00 150 00

ffi
ú tvar

1obec
Lokalita

9 sauna
Mí stnosl

6Wc

Ř. lnv. č lslo Název zeřezé nó Plec. su Au Jé dnotková cé na poč et Úč etní  cena
98 100 světlo-skop 31.01,2019 DDHI ,I  028 0000 250,00 250,00

9s 101 světlo-stroD 31.01,2019 DDHM 028 0000 250,00 250,00

100 102 světlo-stroD 31.01.2019 DDHl\ ,,l 028 0000 250,00 1 250,00

10í  103 světlo-stroD 31,0,1,2019 DDH| \ ,1 028 0000 250,00 1 250.00

1o2 104 světlo-stroD 31.01,20,I9 DDHlVl 028 0000 250,00 1 250,00

103 l05 Prú tokový ohřIveč 31.01,2019 DDHM 028 0000 1000.00 1 í  000,00

104 í 06 Prů tokový ohřiveč 31.01,2019 DDHM 028 0000 1000.00 1 1000,00
105 l07 lJmwadlo 400,00 131.01,2019 DDHM 028 0000 400,00
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tJtvar
1obec

Lokallta
9 sauna

Mistnost
9 sauna

01.01,1993 RH stavbv 021

477

551

ú tvar

551

zahájení  inventury:

Ukonč ení  inventuryi

osoba hmotně zodpovědnái
předseda inventarizač n í  komise:
č lenové  inventarizač n í  komise:

lnventarizace provedena ke dni;
způ sob zjiš ť ováni skuteč ných stavl] :

Datum Podpi§
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