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Uplatnění navýšení nájemného v závislosti na míře inflace č. l
ke smlouvě o pronájmu honitby č. MaP/10470/2014-HSRN

Město Cheb, lČ: 00253979,
se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 14, PSČ 350 20, Cheb
zastoupené na základě Usneseni Rady iněsta Chebu RM č. 13/1/2014 7£ dne 9. ledna 2014 vedoucím
odboru Inajetkoprávniho Městského úřadu Cheb, Ing. Vlastimilem Habětínkem,
(dále pronajhnatel honitby)
a

nar. ,
trvalý pobyt
(dále nájeince honitby)

pronajimatel tímto aktem provádí následující zmčnu platné smlouvy o pronájmu honitby:

ČI. l.
Úvodní ustanoveni

V souladu s usnesením Rady iněsta Chebu RM č. 187/7/2014 ze dne 17.04.2014 byla dne 23.04.2014
výše uvedenými účastníky uzavřena smlouva číslo MaP/l0470/2014-HSRN o pronájmu pozemků ve
vlastnictví pronajhnatele jako honitba. Uvcdenou sínlouvou o pronájmu honitby pronajimatel
přenechal za úplatu nájemci výše uvedenou honitbu o celkové výměře 642,0188 ha za účelem výkonu
práva inyslivosti.

ČI. II.
Předmět změny nájemní smlouvy

V souladu s ustanovením ČI. Ill. odst. l sinlouvy o pronájmu honitby mění pronajímatel výši
sjednaného nájemného následovně:

Roční smluvní nájemné uvedené v ČI. Ill. odst. l smlouvy o pronájinu honitby ze dne
23.04.2014 ve výši l 000 EUR plus DPH ve výši pro dané zúčtovací období se v návaznosti na
miru inflace za předchozí kalcndářni rok zvcřejněnou Českým statistickým úřadem a vyjádřenou
procentním přírůstkem průiněmého ročního indexu spotřebitelských cen ve výši 0,4 % nově
stanovuje od 01.01.2015 ve výši l 004 EUR plus DPH vc výši pro dané zúčtovací období, slovy
jeden tisíc čtyři EUR.

ČI. III.
Závěrečné ustanoveni

Ostatní ujednáni smlouvy o pronájmu honitby č. MaP/l0470/2014-HSRN zůstávají v platnosti a jsou
neměnné.
Uplatněni navýšeni nájeinného v závislosti na miře inňace č. l za předchozí kalendářní rok vyjádřené
procentním přírůstkem průiněrného ročního indexu spotřebitelských cen je platné a účinné dnem
doručeni nájemci a je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží nájemce
a tři pronajimatel.

V Chebu dne 04. 03.2015
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Město Cheb, v plné moci
Ing. Vlastimil Habětínek
vedoucí odboru majetkoprávního Městského úřadu Cheb


