
Smluvní strany: 
 
 
1.  město Týn nad Vltavou, IČ: 00245585  

se sídlem nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou   
zastoupené Ing. Ivo Machálkem – starostou města  
ID: tn8b4c3 
 

a 
 
 

2. Bc. Martin Macháček, rodné číslo: 850601/1382 
bytem Olešník 193, 373 50 Olešník 

 

      

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 
 
 
 

Dohodu o nepeněžitém plnění nájemného a vzájemném zápočtu 
pohledávek za rok 2018 č. 2018D0272 

 
 
 
1. Město Týn nad Vltavou pronajalo na základě Smlouvy nájemní č. 423/2013 ze dne 

28.08.2013 Bc. Martinu Macháčkovi část pozemku p. č. 1303/1 o výměře 17500 m2 – 
zahrada v obci  a kat. území Týn nad Vltavou pro účely chovu ovcí a jehňat. Nájemné 
za rok 2018 činí částku 25.294 Kč.  

 
 

2. V souladu s článkem III., odstavec 2. a 3. Smlouvy nájemní č. 423/2013 město Týn 
nad Vltavou, jako pronajímatel, souhlasí se skutečností, aby nájemné bylo hrazeno 
formou nepeněžního plnění, tj. provedením minimálně dvou sečí, údržbou zeleně na 
předmětu nájmu.  
 
 

3. Pohledávka města Týn nad Vltavou vůči Bc. Martinu Macháčkovi, za dlužné nájemné 
za rok 2018 činí částku  25.294 Kč. 

 
 
4. Pohledávka Bc. Martina Macháčka vůči městu Týn nad Vltavou za vynaložené 

náklady spojených s údržbou předmětu nájmu činí částku ve výši 26.250 Kč 
(viz příloha č. 1).  

 
 
5. Město Týn nad Vltavou a Bc. Martin Macháček si své pohledávky a dluhy 

vzájemně uznávají,  dohodly se tyto si vzájemně započítat, a to ve výši 
odpovídající ročnímu nájemnému, tj. částce  25.294 Kč.  

 
 
6. Účastníci této dohody prohlašují, že si dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, 

což stvrzují svými podpisy.  
 
 
 
 



 
7. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv. Město Týn nad Vltavou se zavazuje realizovat zveřejnění této 
smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. Strana prodávající výslovně 
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené ve smlouvě nebudou anonymizovány a budou 
veřejně dostupné na výše uvedeném externím úložišti dat. E-mailová komunikace není 
považována za oficiální komunikaci ve smluvních vztazích. 

 
 
 
 

V Týně nad Vltavou, dne …………… V Týně nad Vltavou, dne …………… 
 

 
 
 
……………………………………………… ………………..………………………………. 
Ing. Ivo Machálek – starosta města   Bc. Martin Macháček 


