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průnajtrn cfte! rn,á pi'{slušnos:t hospodafGllí s pOlemKBn1 p);, 32G10 v luJ, CGrnii Pole 
Gl0'771, 2i'lpsanérn na LV č.a7G8, Pi'ed!Yiět{:'rll n;:í./rnu je rdi~rnc('rn {~ prO{Hji'rné1teiell:
dohodnuté plocha o v,?likos.i 10 m' POl('i1lku p.č. 320h:1. «« b.~,t"tní plocha. K.ti. I:~ern;~
Pclo 6:1.01' /1 (plén8k .1(;' P;'HDi'i,QU této srniouvyj.

1)1d0m o.Jm" j. pO'kyt !utf uvedené plochy pot;elmcl k wní"ě,' kontejnoru
dlHOiY1í:ltkkého irnbniho tm nít.oringu a pO'.;kvtow.\ni elektrické Gr;ergi(:~ Uiívéni
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předmí"tné plochv k jakémukoliv jinému účelu, nez je uvedeno v tomto článku, je
1110žn0 pouze nil z/d<ladč předem uzavřené dohody srnluvních stran formou pisemného
dodatku.

3. Doba nájmu \
Tato smlouva se uznvirs na dobu 8 let. Po uplvnutí této sjednané doby se mohou
smluvní strany dohodnout na prodloužení smlouvy jejím písemným dodatkem.

4. Cena nájmu \
1. Cena za pronájem pozemku, který je spec.řikován v bodě 2, je v souladu s Cenovým

věstníkem MF, výměr Mí- č. 01/2012 bod 3.1, stanovena na 75 Kč (slovy sedm esát PÓl
korun českých) za !I. m2 a kalendářní rok, to jest 750 Kč z a kalendářní rok.

2. Úhrada je splatná k 31. lednu následujícího kalendářního roku na ;1.éíkladě vvstavenó
faktury. Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení nájemci.

5. Úhrada elektrické energie

1. Náj{~mce se souhlasem pronajímatele napojí stanici na elektrické vedeni vlastním
nákladem a současně umísti vlastní podružný elektroměr.

2. Spotřebovanou elektrickou energii bude hradit 1/12 výši odpovídající odpočtu kte'·ý
provede čtvrtletně pověřen'{ pracovník pronajímatele.

3. Pronajfrnatel vystaví fakturu, daňový doklad, včetně DPH, Faktura je splatná do 14 dnti
od jejího doručeni nájemci.

4. SoUČ,1St; faktury bude protokol () odečtu elektrické energie, který bude obs: hovat
datum odečtu, stav elektroměru, jméno pr acovníka, který odečet prováděl a jeho
podpis. Cena bude odpovídat ceně, fakturované dodavatelem energie pro
pronajirnate!e ve stejném období.

5 Nájernce má právo provést kontrolní odečet elektroměru za účasti pracovníka
pronajímatele.

6. Skončení nájmu

'I. Nájern sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou by! sjednán

\
\

\
2. Nájem zaniká, jesutže nájemce nepln: řádně a včas své povinnosti anebo p kud

přestanou být plněny podmínky podle ust. § 27 odst. 1 zákona Č. 219/2000 Sb., o
majetku ČH, a to 30. dnem od doručeni oznámení této skutečnosti.

3. Obě strany rnohou nájemní smlouvu vypovědět, přičemž výpovědní lhůta se
oboustranně stanoví na dobu šestí měsfců počfna]e prvním kalendářním dnem
následuilcího měsíce ode dne doručení výpovědi druhé straně. \

\
\
\
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7. Další ujednt.~l1í

1, Tato smlouva r abývá platnosti a llhnnosti dnem pOdpisu oběma smluvními s Tťl!lťlmi.
2, Proniljírnatelull"ožní přístup nájemci na pronajat\f pozenH-:k
3, Pl'onajíl"l'laU:1 ne odpovíd,j Ze' škody Zptisobcllé trE:tí osobou,
4_ Pronajirlldtei j'nft za povinnost vždy inforrnovat náj(~rnce o ~;t(lvebnich Llprav;íu (l

úpravách okolí v bezprosú'ední blí:tkosti prOl1ajatého poz(:)Il'~ku.

5. Zrněny a doplňky týkajid se smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnou formou
jako dodatek k teto smlouvě I

G, V případě léiniku jGdné ze srnJuvních stran, přcch,'!zCjí její práva (l 7.,ívul.kV na jqjíi-}Cl
právního %ástupcr., r

], Srn,1ouv,a je vypracov~I:~ ve dvou vyhotO:e:1ích, která mají stejnou platnost. 1«(:) ~d,í 7.E'
smluvnlch stran obdrzl Jedno vyhotoveni tr~to smlouvy

I
I
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