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KUJIP01CDXCV

eská republika - Státní pozemkový úřad
sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

■vIČO: 01312774 
DIČ: CZ 01312774
za který právně jedná Ing. Vladimír Maryška ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Kraj 
Vysočina
adresa:Fritzova 4, Jihlava 586 01
na základě oprávnění vyplývajícího z platného Podpisového řádu Státního pozemkového úřadu 
účinného ke dni právního jednání 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu:80012-3723001/0710

(dále jen „Státní pozemkový úřad")

- na straně jedné - 

a

Kraj Vysočina
sídlem : Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO : 70890749
Zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
K podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla - náměstek hejtmana kraje pro oblast ekonomiky 
a majetku

(dále jen „uživatel")

- na straně druhé - 

uzavírají tuto

dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci
Č.1N19/18

či. i

Uživatel nemovité(řýc/7) věci(7J ve vlastnictví státu, se kterou (kterými) je příslušný hospodařit 
Státní pozemkový úřad, zapsanéfýc/?) u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina Katastrálního 
pracoviště Havlíčkův Brod

obec kat. území druh evidence parcela č. Výměra v ha druh pozemku
Habry Habry KN 651 0,0465 Zastavěná

KN 5319/23 0,0383 Ost.plocha
KN 5319/24 0,0218 Ost.plocha
KN 5319/25 0,0201 Ost.plocha
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se zavazuje za její(jejich) užívání od 1.7.2018 do 28.2.2019. zaplatit Státnímu pozemkovému 
úřadu úhradu za užívání nemovité věci (dále jen „úhrada1')

ČI. II

Roční úhrada za užívání nemovitéfýc/?) věci(7) specifikovanéfýcftj v čl. I této dohody 
je stanovena dohodou a činí 6 463,- Kč (slovy: Šesttisícčtyřistašedesáttři.korun českých).

Celková úhrada za období od 1.7.2018 do 28.2.2019 činí 4 303,- Kč (slovy: Čtyřitisícetřistatři 
korun českých).

Čl. Ill

Uživatel se zavazuje celkovou úhradu specifikovanoufé) v čl. II této dohody, kterouféj tímto 
uznává co do důvodu a výše, zaplatit na účet Státního pozemkového úřadu vedený u České 
národní banky, číslo účtu 80012-3723001/0710, variabilní symbol 111918 před podpisem této 
dohody, a to v jedné splátce.

Zaplacením se rozumí připsání placené částky na účet Státního pozemkového úřadu.

Čl. IV

Další užívací vztahy k nemovité(7ý/r?) věci(em) specifikovanéfý/r?) v čl. I. této dohody budou 
řešeny v nájemní smlouvě č. 1N19/18, která bude uzavřena po podpisu této dohody.

' Čl. V

Státní pozemkový úřad jako správce dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 
(GDPR), tímto informuje uživatele jako subjektfy) údajů, že jeho (jejich) údaje uvedené v této 
dohodě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této dohody. Uživatelé) si 
j e(jsou) vědom (i) svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu svých 
osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Státní pozemkový 
úřad se zavazuje, že při správě a zpracování osobních údajů bude dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Státní pozemkový úřad zavazuje 
dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Tento souhlas ve stejném rozsahu udělují i osoby zastupující uživatele na základě plné moci, 
popř. další osoby v této dohodě uvedené.

Čl. VI

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden 
stejnopisfy) přebírá uživatel a jeden je určen pro Státní pozemkový úřad.
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f

Státní pozemkový úřad výslovně souhlasí se zveřejněním textu dohody v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv s tím, že tuto povinnost dle § 5 odst. 2 zákona registru smluv, 
splní Kraj Vysočina.

Čl. VII

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 
v Registru smluv.

Uzavření této dohody projednala Rada Kraje Vysočiny dne 22. 1. 2019 a usnesením 
0127/02/2019/RK rozhodla dohodu mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem a 
Krajem Vysočina uzavřít.

Čl. Vlil

Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato 
dohoda je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své 
podpisy.

V Jihlavě dne ...4...i....!......
2 i 01. 2019

Za Státní pozemkový úřad: Za uživatele:

Státní pozemkový úřad 
ředitel krajského pracoviště 
Ing. Vladimír Maryška

Kraj Vysočina 
Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku

Za správnost: člámová Jolana

podpis
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