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Správa Krkonošského národního parku
se sídlem: Dobrovského 3, 54301 Vrchlabí 
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem 
IČO: 00088455 
DIČ: CZ 00088455^
bankovní spojení:  
(dále jen „Správa KRNAP“)
- na straně jedné -

a

BISA s.r.o.
se sídlem Pospíšilova 378/14, 500 03 Hradec Králové 
zastoupená  
IČO 25863258 
DIČ CZ25863258 
bankovní spojení:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
26187
(dále jen "uživatel")
- na straně druhé -

uzavírají tuto

dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci

č. SMLN-22-40/2017

ČI. I
Uživatel nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je podle zákona č. 219/2000 Sb., ve znění
pozdějších před pisů, příslušná hospodařit Správa KRNAP

obec kat. území druh evidence parcela č. výměra druh pozemku
Horní Maršov Temný Důl KN část 316/1 2 368 ost. plocha

zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, ka tastrálního pracoviště Trutnov na
LV č. 611

se zavazuje za její užívání od 1.7.2017 do 31.10.2017 zaplatit Správě KRNAP úhradu za užívání 
(dále jen „úhrada").

ČI. II
Měsíční úhrada za užívání nemovité věci specifikované v čl. I této dohody je stanovena dohodou 
a činí 25.000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíckorunčeských).

Celková úhrada za období od 1.7.2017 do 31.10.2017 tedy činí 100.000,- Kč 
(slovy: jednostotisíckorunčeských)

Čl. Ill
Uživatel nebude požadovat navrácení kauce ve výši 100.000,- Kč uhrazené na účet Správy 
KRNAP v souladu s nájemní smlouvou č. SMLN-22-40/2017 v květnu 2017, a souhlasí s tím, že 
Správa KRNAP započte tuto uhrazenou kauci na úhradu za užívání dle této dohody.
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Čl. IV
Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva 
stejnopisy přebírá uživatel a ostatní jsou určeny pro Správu KRNAP.

Čl. V
Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Smluvní strany 
tímto souhlasí se zveřejněním celého znění této smlouvy včetně jejích dodatků v registru smluv. 
Dnem zveřejnění v registru smluv nabývá tato smlouva účinnosti.

Čl. VI
Účastníci dohody po jejím přečtení prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí a že tato dohoda je 
shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V*.... .Ur.h.^.k^.W... dne

Správa řCRNAP 
Ing. Jan Hřebačka,
pronajímatel 

BISA s.r.o. 
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