
MĚ,ZTQ CHEF?

Uplatnění navýšení nájemného v závislosti na míře inflace č. 3
"

(umfmé v sodMu $ umnovcním §663 u 684 zákm C. 4Oň964 Sb..
vc znění phmCm k dm umvfcn6 t«o smlouvy)

Město Cheb
sc sidkm Městského Uhdu v Chebu, rům. Krák Jitiho l Poděbrad 14, PSČ 350 20.
lČ 002$3979.
zastoupené na základě plné moci vcdoucim odboru majctkoprávniho MčstskCbo Uhdu Cheb
Ing. VIastimikm Habčtinkcm,
(dák p«mjimm¢|)
a
ZEPHYR Fmmkovy l " ' l · ' lČ: 00871427.
sc Bdkm CNb. Klest 19. PSČ 350 02,
zástupcc Ing. jití Vacek. jcdnatcl
(dále nákmce)

pronajimatd úmio aktem p«wádi náskdujki změnu pLmnC nájemní smlouvy:

Cl i.
Úvodmi manoveni

'ýšc uvedenými ~niky uzavlena smlouva čisb MaP/0846|/2010-7EM. o pnonájmu p.p.č. 527/1 -
cmá půda o ccIkovC výMte 110.178 m'. p.p .Č. 527/27 - očná půda o ccIkovC výmčte 40.250 m'.
p.p.č. 530/1 - orná půda o celkové výmčtc 8.381 m'. p.p.č. 552il - cimá půda o celkové výmčle
23.338 m' a p.p.č.552/4 - orná půda o celkové výmčlc 62.648 m' v katawálnim Umní Cheb
vc vhstnicNi p«majimatek. zapsané u Kma$lrá|niho úlMu pro Karlovarský kraj. KatasuáIni
pmcxyvmč Cheb na ĹŮAu vlastnictví č. l (dák jen ^j¢mni smWva""). Uvedenou nájcmni smlouvou
p«mjimate1 plencchal m úplatu nájmKi výše uvedené pozcmkovC parcely o výmčtc v součtu
244.79$ m' m účekm µuvoíováni xmčdčlské výroby.

Cl íl.

V soubdu $ wtanovcním ČI. 4 ocjsl 4 nájemní smbuvy mění p«majimatc1 výši sjcdmNho nájemného
náskdovnč:

Ročni smlwvni nák~ uv«kné vä. 4 ckĺsl l nájcmni smlouvy N pmdcdni úpravč
m dne 23.03.2012 vc výši 37.978,- Kč sc v na miru infbcr ta pk&hozi kakndátni
nok zvdejnčnou Českým swtMkkým Uhdem · vyjMknou pcoccntnim ptirůsikcm průmčmCho

Cl iil

(Maini ujednáni nájemní smlouvy č. MaP/0846|/2O|ĚZEM zůsůvaji v platnosti a jsou nemčnnC.
Uplatněni navýšeni nákmného v záviskmi na mite inílacc č. 3 za phxkhozi kakndátni ruk vyjádhmé

Město Cheb, v pInC moci l " '"" :' '

vdouci cxlhru rnajctkoprávního
MčstskCho Uhdu C'heb

Zv'
. .


