
sBÉ a

Nájemní smlouva

Ní ž e podepsaní  ú č astní ci

0bec Babylon
se sidlem obecní ho ú řadu na adrese Babylon 27 ,344 01 Domaž | ice, ICO 00572551 ,

zastoupená starostou panem Pavlem Bambáskem,

jako ,,pronají matel' na straně jedné ,

a

jako ,,nájemcí ' na shaně druhé ,

uzavřeli dneš n í ho dne tuto

nájemní  smlouvu:

l.

Předmět a ú č el nájmu

1, Pronajimatel je vlastnlkem pozemku parc. č . 45/60 v katashálnim ú zeml Babylon, Tento pozemek je

zapsán v katastru nemovitosti u Katastrálnlho ú řadu pro Plzeňský kraj, katastrálniho pracoviš tě

Domaž lice, na listu vlastnictvl č , 1 pro obec a katastrálni ú zemi Babylon.

2. Pronají mate|  touto smlouvou přenechává č ást pozemku parc, č . 45/60 v katastrální m ú zemí  Babylon,

vyznač enou v nákresu, ktený tvoří  přllohu č , 1 té to nájemni smlouvy (dále jen ,,předmětný pozemek"),

k doěasné mu už ivání  nájemců m.

3. Úč ebm nájmu předmětné ho pozemku je zajiš tění  pří stupu ke stavbě rodinné ho domu č . p. 1 
,l6 

v obci

a katastrálnlm ú zemí  Babylon.

ll.

Nájemné

1. Nájemné  za už lvánI  předmětné ho pozemku bylo stanoveno dohodou ú č astní ků  a č ini 100,- Kč  za

kalendářni rok, Nájemci jsou povinni platit toto nájemné  předem vž dy k3,1.| ednu přisluš né ho

kalendářniho roku.

lll.
Zvláš tní  povinnosti nájemce

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

2. Nájemci nesmějí  na předmětné m pozemku zřizovat ž ádné  stavby. Výsadbu trvalých porostů  na

předmětné m pozemku mohou nájemci provádětjen s předphozlm souhlasem pronajimatele.

3. Nájemci nejsou oprávněni dát předmětný pozemek do podnájmu.



4, Nájemci uhradi pronajimateli veš kerou š kodu, vzniklou na předmětné m pozemku v prŮběhu trváni

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

lV,

Doba nájmu

1.Tato smlouva se uzaví rá na dobu neurč itou a nabývá ú č innosti dnem její ho podpisu oběma

smluvnimi stranami.

2. NedojdeJi k dohodě smluvnich stran, lze tuto smlouvu zruš it pouze pí semnou výpovědi, a to

v jednoměsí óni lhů tě k posIední mu dni kalendářniho č tvňleti,

V.

závěreč né  ustanovení

1. Záněr pronajimatele pronajmout předmětný pozemek byl ve smyslu ustanovení  § 39 odst, 'l zákona

č , 12812000 Sb., o obcí ch zveřejněn na rjřední  desce po dobu nejmé ně 15 dnů  v obdobi od 11. 12,

2020 do 16. 12, 2020 a byl schválen usnesenim zastupitelstva obce č .812020, ze dne 8, 12.2020,

2, Smluvní  strany se dohodly na tom, ž e tato smlouva rtahrazuje v plné m rozsahu práva a povinnosti

vyp| ývajicí  smluvnim stranám z nájemni smlouvy uzavřené  dne 14, 12.2005.

3. Smluvní  strany výslovně souhlasi s t im, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezeni, vč etně

vš ech připadných osobnich ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiálnich webových

stránkách obce Babylon a to vč etně vš ech pří padných pří loh a dodatkŮ. SmIuvní  strany prohlaš ují , ž e

skuteč nosti uvedené  v té to smlouvé  nepovaž ují  za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obóanské ho

zákoní ku a uděluji svolení  k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanoveni jakýchkoli da| š ich podmí nek

4. Tato sm| ouva je prolevem 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 an .?.r.(: .?9,2./ ).2. J 0!4V Babylonu dne

Pronajimatel:

PaveI  Bambásek.',.-,..l, starosta obce
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