
Nájemní smlouva

Niže podepsaní účastníci, a to

Obec Babylon

se sídlem obecního úřadu na adrese Babylon 27, identifikační čísĺo 00572551, zastoupená starostou panem Pavlem
Bambáskem
dále jen ,,pronajimatel",

a

AUTOKEMP Babylon, s.r.o.

se sídlem Babylon 27, PSČ 344 01, lČ 61776327,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddílu C, vložce 5764
dále jen ,,nájemce",

uzavřeli dnešního dne tuto nájemní smlouvu:

Předmět a účel nájmu

1. Pronajimatel je vlastníkem nás|edujícich nemovitosti v katastrálním území Babylon:
a) pozemku parc,č. 45/23, o výměře 864 m2, ostatní plocha,

pozemku parc.č. 45/24, o výměře 186 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 128/21, o výměře 452 m2, jiná plocha,
pozemku parc.č. 36/18, o výměře 875 m2, jiná plocha,
pozemku parc.č. 36/21, o výměře 951 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 36/53, o výměře 26 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 36/24, o výměře 1488 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 36/25, o výměře 24 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 36/33, o výměře 455 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 36/23, o výměře 1090 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 36/29, o výměře 202 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 36/31, o výměře 326 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 36/30, o výměře 2397 m2, ostatní plocha,
pozemku parc.č. 36/19, o výměře 304 m2, ostatní plocha

b) pozemku - stavební parcely parc.č. 295, o výměře 38 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba
pro rodinnou rekreaci č.e. 135,
pozemku - stavební parcely parc.č. 296, o výměře 36 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součásti je stavba
pro rodinnou rekreaci č.e. 136,
pozemku - stavební parcely parc.č. 124, o výměře 14 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součásti je stavba
objektu občanské vybavenosti bez č.p., č. cv, využívaná jako vodárna,
pozemku - stavební parcely parc.č. 125, o výměře 81 m2, zastavěná plocha a nádvoří
pozemku - stavební parcely parc.č. 345, o výměře 64 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součásti je stavba
bez č.p., č. cv, využívaná jako prodejna,



pozemku - stavební parcely parc.č. 346, o výměře 96 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
objektu občanské vybavenosti bez č.p., č. cv, využívaná jako kulturní místnost,
pozemku - stavební parcely parc.č. 347, o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součásti je stavba
č.p. 105, využívaná jako recepce,
st.429, o výměře 193 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součásti je stavba objektu bez č.p. bývalá restaurace

Tyto skutečnosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro plzeňský kraj, Katastrálni pracoviště
Domažlice na listu vlastnictví č. 1 pro obec a katastrální území Babylon.

2, Pronajknatel za podmínek stanovených touto smlouvou přenechává pozemky uvedené v odstavci 1 (dále jen
,,předmětné pozemky"), včetně jejich součástí k dočasnému užíváni nájemci.

3. Předmětné pozemky budou sloužit k zajištěni provozu autokempu, tedy zejména k ubytování zákazníků nájemce,
tráveni jejich volného času a zajištěni jejich potřeb.

ll.

Nájemné

1. Nájemce je povinen platit pronajimateli nájemné za uživáni předmětných pozemků v souhrnné výši 96 525,- Kč za
kalendářní rok.

2. Nájemné, uvedené v odstavci 1 tohoto článku smlouvy, se skládá z nájemného za užívánÍ pozemků uvedených v či.
l, odst. 1, písm, a) této smlouvy ve výši 49 068,- Kč za kalendářní rok, a dále z nájemného za užÍvání pozemků
uvedených v či. l, odst. 1, písm. b) této smlouvy ve výši 47 457,- Kč za kalendářní rok.

3. Nájemce je povinen uhradit výše uvedené roční nájemné vždy nejpozději do 31. prosince roku, na který se nájemné
vztahuje.

4. Nájemné bude hrazeno na základě pronajhatelem vystavených faktur.
5. Pronajimatel může každoročně s účinností na období od 1. ledna upravit výši nájemného v závislosti na růstu

spotřebitelských cen v předchozím kalendářním roce. výše nájemného se v takovém případě upraví podle
nás|edujÍcÍho vzorce:

N(t'1) = Nt x(1 ' IU100)
kde:
N(t' je výše nájemného v běžném kalendářním roce,
Nt je výše nájemného v předchozím kalendářním roce,
It je průměrný roční index spotřebitelských cen za předchozí kalendářní rok zveřejněný Českým statistickým úřadem
a vyjádřený v procentech.

Takto upravenou výši nájemného pronajimate| uplatňuje písemným oznámením nájemci. Písemné oznámeni musí
být nájemci doručeno nejpozději sedm kalendářních dnů před sp|atnosti navýšeného nájemného. Nájemce se
zavazuje takto stanovené nájemné hradit. V případě že pronajknatel navýšeni nájemného neprovede v daném roce,
může při dalším navýšeni nájemného použit kumulovanou miru inflace za dobu od posledniho navýšeni.

Ill,

Zvláštni povinnosti nájemce

1. Nájemce je povinen užívat předmět nájmu v souladu s bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy a dbát
ekologických předpisů, zejména provádět úpravy, umist'ovat zařízeni a případně provádět stavbu na pozemcích pouze
se souhlasem pronajimatelů a v souladu se stavebním povdenim a v souladu s právními předpisy, a zdržet se
jakéhokoliv jednání, kterým by mohl ohrozit cizí majetek. Nájemce odpovídá pronajknateli za škodu způsobenou v
době trvání nájmu na předmětných pozemcích, jakož i na majetku pronajimatele, který se na předmětných pozemcích
bude nacházet, tato odpovědnost za škodu se sjednává jako objektivní, tedy bez nutného zaviněni ze strany nájemce.



2. Nájemce je oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu třetí osobě pouze s předchozím
písemným souhlasem pronajhnatele.

3. Nájemce je povinen udržovat předmětné pozemky v řádném stavu, včetně úklidu, likvidace odpadů a odstraňování
sněhu a náledí,

4. Nájemce odpovídá za veškeré škody, které vzniknou pronajimateli nebo dalším třetím osobám v důsledku porušeni
povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, zejména porušením ustanoveni odstavce 1 až 3 článku Ill. této smlouvy.

5. Nájemce je oprávněn užívat předmětné pozemky pouze k účelu vymezenému v ČI. l odst. 3 této smlouvy. Nájemce je
oprávněn umístit na předmětné pozemky další objekty jen s předchozím písemným souhlasem pronajimate|e.

6. Nájemce je povinen provádět na vlastní náklady běžnou údržbu předmětu nájmu a uchovávat tak předmět ve stavu
způsobilém k řádnému užíváni.

7. Nájemce se zavazuje zajistit na vlastni náklady provádění revizi a elektroinstalace a kontrol požární bezpečnosti a
vést předepsanou evidenci těchto úkonů.

8. Nájemce je povinen umožnit pronajimate|i, či osobám z jeho strany k tomu pověřeným, prováděni kontroly stavu
předmětu nájmu. Nájemce je povinen informovat pronajhnatele o všech škodách vzniklých na předmětu nájmu, včetně
určeni odhadu ceny jejich opravy. Smluvní strany se dohodly na tom, že nájemce bude na své náklady provádět
opravy předmětu nájmu v hodnotě do 20 000,- Kč u každé z nich. Nájemce je povinen tyto opravy provádět
bezprostředně poté, kdy škoda, která má být opravena, na předmětu nájmu vznikla. Při porušeni této povinnosti je
nájemce povinen nahradit škodu, která by pronajimateli v důsledku tohoto vznikla.

9. Nájemce je povinen po ukončeni nájmu odevzdat pronajMateli předmět nájmu a jeho vybaveni ve stavu, v jakém je
převzal, popř. ve stavu, který odpovídá běžnému opotřebeni. Dále je povinen předmětné nemovitosti vyklidit a odstranit
veškeré stavby, které na předmětu nájmu postavil nebo umístil. Toto odstraněni provede nájemce na vlastni náklady.
Neučiní-li tak je oprávněn předmět nájmu a případné nové stavby vyklidit, jakož i tyto nové stavby odstranit
pronajimatel prostřednictvím třetí osoby na náklady nájemce. Pronajhnatel je oprávněn naložit s věcmi nájemce dle
svého uváženi s tím, že nájemce tímto dává svůj výslovný souhlas s jejich likvidaci. Pokud se smluvní strany dohodly,
že případné nové stavby budou na pozemcích ponechány, nemá nájemce žádný nárok na náhradu za přenecháni
těchto staveb pronajimateli.

10. Nesplni-li nájemce povinnosti dle tohoto článku smlouvy, je pronajMatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět poté, kdy
nájemci písemnou výzvou poskytl dodatečnou lhůtu 14 dni ke splněni této povinnosti, avšak nájemce přes tuto výzvu
svoji povinnost nesplnil. výpověď' smlouvy podle předchozí věty je účinná okamžikem jejího doručeni nájemci.

11. Nájemce se zavazuje, že po celou dobu trvání nájemního vztahu bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu týkajIci se
odpovědnosti za škody až do výše 2 000 000,- Kč, způsobené vlastní podnikatelskou činností, tedy tou činností, kterou
provozuje v předmětu nájmu v souladu s touto nájemní smlouvou. Kopii této smlouvy je nájemce povinen předložit
pronajimateli při uzavření této smlouvy a je povinen prokázat její platnost vždy nejpozději do 1. 5. kalendářniho roku,
ve kterém bude nájem trvat.

IV.

Doba nájmu

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu této smlouvy.
2. Tuto smlouvu může vypovědět kterýkoliv z účastníků bez udáni důvodu. V takovém případě činí výpovědní lhůta tři

měsíce a počíná běžet dnem následujíckn po doručení výpovědi druhému z účastníků, nebyl-li ve výpovědi uveden
pozdější den počátku výpovědní lhůty.

3. Bude-li nájem ukončen v průběhu kalendářního roku, je nájemce povinen uhradit pronajjmate|i poměrnou část
nájemného sjednaného v ČI. || odst. 1 této smlouvy, a to 1/12 za každý započatý kalendářní měsíc.

V.



Závěrečné ustanoveni

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezeni, včetně všech případných
osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiá|ních webových stránkách obce Babylon a to včetně všech
případných přIloh a dodatků. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svo|eni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni
jakýchkoli dalších podmínek

2. Nájemci potvrzuje, že si předmětné pozemky prohlédl a shledal je ve stavu způsobilém pro smluvené užíváni.
3. V otázkách neupravených touto smlouvou se právni vztahy účastníků řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou dohodou účastníků.
5. Tato smlouva je projevem pravé, svobodné a vážné vůle účastníků. Na důkaz toho ji účastnici niže podepisuji.

V Babylonu dne .tú tS. 201q P,onajimate1:

Obec Babylon

%BylS

Nájemce: ,1

AUTOKEMP Babylon, s.r.o.

Á, AUTOKEMP Babylon s.r.o.
. 344 01 Babylon 27 ®IČ, 61776327, DIČ: CZ61776327E3 :-mail: autokemp@babylon·obec.cz

el: +420 379 793 286


