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NÁJEMNÍ SMLOUVA
Č. 56/2 - 9/05

Uzavřená mezi :

PRONAJÍMATELEM :

OBEC MĚSTO VSETĹN, se sídlem Svárov 1080, Vsetín, v této smlouvě zastoupené
starostou města p. ČUNKEM Jiříni, IČO ' 1\(') 304 450, bankovní spojení :
pobočka Vsetín, č. účtu :

A

NÁJEMCEM :

Alois DAŇA ( r.Č. 55 Vsetín

V tomto znění :

l.

[.l Pronajímatel prohlašuje. že na základě zák. č. 172/91 Sb. je výlučným vlastníkeni
nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální
pracoviště Vsetín, na LV č. 10001 pro obec město Vsetín, kat. území Vsetín, mimo jiné
pozemku katastru nen:iovitostí p. č. 579, zastavčná plocha a nádvoří o výměře 130 m2.

Il.

11.1 Pronajímatel přenechává nájemci do nájmu část pozeniku p.č. 579, zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 20 m2. na kterém se nachází otevřený přístřešek, jehož ko]lstrukce je z
železných trubek a střecha z vlnitého plechu. Zadní stěnu přístřešku tvoří opěrná cihlová zed'.
která zároveň slouží jako zábrana proti sesuvu půdy. Tento přístřešek, který žadatel
vybudoval na své náklady a je jeho vlastnictvíni, jako ochranu opěrné zdi proti povětmostnírn
vlivům, bude žadatel užívat jako skladovací prostor pro uskladnění materiálů pro opravu
domu a k parkování osobního vozidla..

]1.2 Předmětná část pozemku je vyznačena na snímku z pozenikové mapy, který je nedílnou
součástí této nájemní smlouvy.

II.3 Nájemce není oprávněn činit jiné dispozice s tímto majetkem, zejména jej přenechat do
užívání třetí osobě a siní jej užívat jen způsobem touto smlouvou vymezeným.

II.4 Nájemce se zavazuje předínětnou plochu v případě provádění investic, či případných
oprav na zařízeních pronajímatele v okolí této plochy, v nezbytném rozsahu uvolnit.



l
r

III.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. výpovědní lhůta činí 3 měsíce, přičemž tato
počíná běžet prvním dnem niěsícc následujícího po měsíci, ve kterém byla druhé smluvní
straně, doručena výpověď'. Nájemní vztah lze rovněž ukončit dohodou smluvních stran
k určitému datu.

IV.

IV.l Nájemné za pronájem části předmětného pozemku pro výše uvedené účely bylo
stanoveno dohodou smluvních stran, což při celkové výniěře touto smlouvou přenechaného
pozeínku do nájmu, činí celkem 500,-Kč/rok.

Slovy : Pětset KČ

IV2 Uvedené roční nájemné je splatné lx ročně, a to do 15. 6. daného kalendářního roku na
účet uvedený v záhlaví této nájemní smlouvy.

řV.3 Pro případ, že nájemce bude v prodlení s úhradou splátky nájemného déle jak 30 dnů od
termínu jejího uhrazení specifikované v ČI. IV.2 této smlouvy, má pronajímatel právo, od
této nájemní smlouvy odstoupit.

IV.4 Smluvní strany se zároveň dohodly, že nájemné uvedené v článku IV, bod řV.l, je
pronajíniatel oprávněn počínaje rokem 2006 každoročně navýšit o roční n]íru inflace (index
spotřebitelských cen) vyhlášenou za předcházející kalendářní rok Českým statistickým
úřadem, a to s účinnosti vždy od 1.1. aktuálního kalendářního roku. Oznámení q zvýšení
nájeniného je pronajímatel povinen doručit nájemci vždy nejpozději do 30. 4. aktuálního
kalelldář]]ího roku s tím, že případný rozdíl mezi do té doby zaplaceným nájemným či jeho
splátkou za aktuální kalendářní rok a nájemným, na které má v důsledku zvýšení nájemného
dle tohoto ustanovení pronajímatel nárok, je nájemce povinen uhradit pronajímateli nejpozději
do 30-ti dnů ode dne doručení oznámení o zvýšení nájemného nájemci.

JV.5 Sniluvní strany se rovněž dohodly, že pokud nájemce podstatnč poruší povinnosti z této
smlouvy v'jplývající , má pronajiniatel právo od této smlouvy odstoupit. Za podstatné
porušení povinnosti nájemce se pro účely této smlouvy rozumí zejména :

l. Nájemce přenechá předmětný pozemek do užívání třetí osobě bez písemného souhlasu
pronajíniatele.

Odstoupení od smlouvy musí niít písemnou formu a musí být doručeno nájemci, přičemž
právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení nájemci.

V.

V.1 Změna nebo úprava této snilouvy je možná pouze formou písemného dodatku
podepsaného oběmi smluvními stranami.

V,2 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslllšnýnli ustanoveními
Občanského zákoníku , a to § 663 - § 684.



VI.

VT.1 Tato smlouva je vyhotovena celkení ve čtyřech vyhotoveních , přičen:iž každá smluvní
strana obdrží dvě vyhotoveni.

V1.2 Zániěr pronajíniatele poskytnout předmčtný pozemek do pronájmu byl zveřejněn na
úřední desce MěÚ Vsetín v době od IB. 3. do 5. 4. 2005. Obě smluvní strany této smlouvy
shodně prohlašuji, Že si tuto snilouvu přečetli a že tato odpovídá jejich skutečné, pravé a
svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené ľlikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni, což stvrzují svými podpisy. Uzavření této snilouvy
schválila Rada města Vsetín na svém zasedání dne 5. 4. 2005 pod bodeni R/63/16. Tato
smlouva o nájmu pozemku byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření (§ 41 citovaného zákona).

VI.3 Nájemce bere na vědomi, že pronajín:iatel ve smyslu ust. § 5 odst. 2 písm. b) zák. č.
101/2000 Sb., o ochranč osobních údajů, v platném znění, a § 13C odst. I zák. č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění, zpracovává a shroinažd'uje
osobní údaje nájemce za účelem realizace této smlouvy tak, jak je v této smlouvě
specifikováno, příp. i pro účely oznamování budoucích vstupů. Nájemce výslovně prohlašuje,
že souhlasí s tím, aby pronajimatel ve smyslu cit. zák. ustanoveni shromáŽdil a zpracoval o
povinném údaje, zejména jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo, datum narozeni, název
firmy, identifikační číslo a sídlo, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a
povinností plynoucích smluvním stranám z této smlouvy a v souvislosti s činnostmi, které
může pronajímatel na v prostom předmětného pozemku realizovat. K jiným účelům nesmí být
těchto údajů použito.

VIl.

VILI Tato smlouva nabývá platnosti dneni jejího podpisu obětní smluvnínii stranami.

VII.2 Smluvní strany se zároveň dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající
platí od 1.4. 2005.

Ve Vsetíně dne ..{q..!!.'...2005

za město Vsetín
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