
Statutární mésto Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice DOhOda

 

DOHODA o VYPOŘÁDÁNÍ BEZDÚVODNÉHO OBOHACENÍ

č. s 0281/2021/MBaI

uzavřená podle zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník (dill jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo námčSti l80338, 729 30 ()strnvn-Moravská (,')Strzwn

 
 

městský obvod Radvanice a Bartovice 1

'I‘C‘Sinska' 87,1281. 716 00 Ostrava-Radvaniee

Zastoupený

ve věcech smluvních: Be. Alešem Boháčem. MBA. starostou

IČ: 00845451

DIC‘: (100845451

Peněžní ústav: Komerční hnnkn. 21.5.

(jshtučuu 10-11022701 0100
 

(dálejen „proimjímatel“)

Jiří Basta

[(ti4óito350

se sídlem Na 1’115ck2'1c11683.1'1(), 717 00 (,)strzi\to—Bnrtoviee

zapsaný v živnostenském rejstříku u úřadu příslušného podle „Q“ 71 odst. 2 živnostenského zákona: 1\f1ngistrát

městu (,')strmfy

(dálejen ..nájemce")

(společné dálejziko „účastníci (l0hndy“)

Obs?! §,,"1',9U,YY

Článek I.

I. Účastníci dohody prohlušujk Ze dne 11.6.2019 umvřeli písemnou nájemní smlouvu Č.

S 028313)19s“'MBail„ 11:1 základě které se pronajímatel zavázal přenechat nájemci k dočasnému užívání

část nemovitosti. a to ..Motohzu' o ploše cca 50 111““. která je Součástí hudovy Společenského domu.

stojící 1121 pozemku pure. č. 63111 v k. u. Bartovice. Nájemce se zavázal užívat obč místnosti za Účelem

provozu Zkušebny pro vlastní hudební tvorbu, a to od 1.7.2019 do 3062024 za sjednané nájemne ve

\ýši 1.000.— Kčt'mčsíe.
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Statutární n]ěsto ostrava DOHODA O VYPORADANI BEZDUVODNEHO

městský obvod Radvanice a Bartovice OBOHACENI C; s 0231/202|/MBa|

Nájemní smlouva ze dne 11.6.2019 ě. S 028‘312019.101113le podléhá uveřejnění v registru smluv podle

zákona ě. 34052015 Sb.. o registru smluv. ve znění pozdějších předpisu.

Při dodatečně kontrole bylo zjištěno. že účastníci dohody nájemní smlouvu ě. S028352019x'Mlšal

nepublikovali v registru smluv dle zákona ě. 340121115 8b.. o registru smluv. a tím došlo k nedodržení

zákonné lhmy pro uveřejnění nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření smlouvy. Tim smlouva podléhá

sankěnimu ustanovení o zrušení nezveřejněnych smluv v registru smluv dle zákona o registru smluv; od

počátku.

Vzhledem k tomu, že ani jeden z účastníku dohody nesplnil povinnost výše uvedenou nájemní smlouvu

zveřejnit v souladu se zákonem o registru smluv, a to ani ve lhůtě 3 měsícu. kdy byla uzavřena, plati. Že

tato smlouva je zrušená od počátku.

Článek ||.

Bezdůvodné obohacení a jeho vypořádání

t
o

Bezduvmíným obohacením je na straně nájemce poskytnutí nájmu dle čl. 1. odst. 1 této dohody

v hodnotě odpovídající ceně 1.000,- Kěhněs. za období od 1. 7. 2019 - 31. 5. 2021, na straně

pronajímatele pak přijatá úplata ve výši 1.000,- Kěnněs. za období od 1. 7. 2019 - 3 l. 5. 2021 v celkové

výši 23.000.- Kc.

Smluvní strany při vypořz'idz'iní bculíiwdněho obohacení postupovaly podle § 2999 odst. 2 NUL. nebot"

vydání předmětu bezdůvodného obohacení nájemcem není dobře možne. Současně ochuzený tedy

pronajímatel. plnil za úplatu. přičemž mu náleží náhrada ve výši této úplaty. sjednané ve výše uvedené

nájemní smlouvě. Nájemce musí přitom pronajímateli vydat bculuvodnc obohacení ve výši úplaty

uvedené V' nájemní smlouvě. Protože si účastníci dohody dluží plnění stejného druhu (peněžité plnění) a

ve stejné výši (tedy ve výši uplaty uvedené v nájemní smlouvěř vypořádávají bezdůvodně obohacení

vzájemným započtením pohledávek v souladu s 51982 odst. 1 NOZ. přičemž obě pohledávky se tímto

zcela rusi dle § 1982 odst. 2 NO]. Tímto pok1ádají obě smluvní strany výše uvedené bezdůvodné

obohacení za zcela vypořádanc.

Uěastníci dohody prohlašují. že se neobohatili na úkor druhé strany a jednali v dobré víře.

Článek III.

Závěrečná ujednání

Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí příslušnými právními

předpisy zejména zákonem č. 89.12021 Sb., občanským zákoníkem.

'l'ato dohoda podléhá uveřejnění v registru sm1uv dle zákona č. 3402015 Sb._ o zvláštních podminkach

účinnosti nekterych smluv. uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisu.

UV eřejněni této dohody v souladu se zákonem o registru smluv provede pronajimateL a to do 30 dnů od

uzavření této dohody.

1an dohoda je uzavřena ve dvou vyhotweníeh. z nich/', po jednom vyhotovení obdrží nájemce a jedno

pronajímatel.
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Statuta’rni 'nésto Ostrava mmm () VYPURADANI BIIZDUVODNFHU

méStSky Obvod Radvanice a Bartovice ()UOHACENI c s 0281/2021/MBnl  
'1‘an dohoda jc uzavřena k dam podpisu poslední smluvni strany a nabývá účinnosti dnem uvcícjnční

'
J
l

v registru smluv.

(», Doložka platnosti právního jednání (llc § 41 zákona č. [28/2000 8b., 0 obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů: () uzavření této dohody o vypořz'idímí hcuiuvodného obohacení rozhodla

Ruda městského obvodu Radvanic-c n Bartovice usnesením C. 1()76r‘60«“21 due 21. Ccrvcncc 202].

  

  

   

Zn pronajímatele Z B 07 2821 Zn nájem

Datum: _ř Datum:

i().x'trnvn - Kšiíunicc i *

Misto: ,7 , Místo:    

  

Bcíleš Emma-{mu Jiří Basia

starosta
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