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DOHODA 
č . .-1 .. ./2013 

o náhradě za při č leněné honební pozemky 
k honitbě č. 15 - Rýmařov 

Honební společenstvo Rýmařov, IČ: 711 62 950, Dolní Moravice 145, 795 01 Rýmařov 
zastoupeno starostou - Ing. Pavlem Vinohradníkem 

(držitel honitby) 

a 

Město Rýmařov, IČ 00296317, DIČ CZ002963 l 7, 
se sídlem Rýmařov, 795 01 , náměstí Míru 230/1 , 
zastoupené Ing. Petrem Kloudou - starostou města, 

(vlastník honebních pozemků) 

se dohodli na náhradě za přičlenění níže uvedených honebních pozemků k honitbě ve smyslu 
zákona č. 449/2001Sb. , o myslivosti , ve znění pozdějších pi"edpisů. 

1. Vlastník honebních pozemků čestně prohlašuje, že vlastní - spoluvlastní' parcely vedené 
na LV č . 120, 77, 164, 192, 51 a 1051 v katastrálním území Dolní Moravice, Jamartice, 
Janušov, Nová Ves u Rýmařova, Ondřejov u Rýmařova a Rýmařov. t 

2. Za přičlenění honebních pozemků vlastníkovi přináleží odměna 20,- Kč/ha/rok. Celkově 

tedy 11.060,- Kč. Částka je splatná k 30.4. běžného roku. 
3. Smluvní strany se dohodly. že částka bude vyplacena převodem na účet vlastníka 

pozemků, č . ú. 19- 1421771 / 0100 . 
4. Účastníci této dohody prohlašují, že nebyla sepsána proti jejich vůli, za nevýhodných 

podmínek a jako takovou ji podepisují. 
5. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká dnem zániku honitby nebo 

prohlášením pozemku za nehonební. 
6. Tato dohoda je platná a účinná dnem podpisu. 
7. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výti sk. 

V Dolní Moravici dne 16.12.2013 
Honebnt spc!~čen~tvo Rýmařov 

IČ: 711 62 950 
Dolní Moravice 

795 01 RÝMA

Ing. Pavel Vinohradník 
za držitele honitby 

/ 

vlastník pozemků 

' Nehodící se š krtn ěte - v případě spoluvlastnictví musí být dohoda podepsána všemi spoluvlastníky nebo 
spoluvlastníci mohou být zastoupeni na zák lad ě úředně ověřené plné moci k zastupování 
t Seznam pozemků , včetně jejich výměry, tvoř í př í lohu této dohody. 
Tento seznam musí být ze strany vlastníka pozemků aktualizován do 1.3. a to ve stavu k 1.1. příslušného 

ka l end ářního roku. Aktualizace proběhne formou a) čestného prohlášení vlastníka, že nedošlo k žádným změnám 
ve vlastnictví/odčlenění či přičlenění pozemků v/k honitbě č . 15 - Rýmařov nebo b) sepsáním dodatku této 
dohody, kterou se promítne změna ve v l astnictv í/odč l enění či přičlen ění pozemků v/k honitbě č . 15 - Rýmařov . 

Vlastník pozemků podpisem této Dohody bere na vědomí , že bez předmětné aktua lizace mu nebude 
v přís lu šném kalendářním roce vyplacena odměn a dle čl ánku 2. 


