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Předmět pronájmu

Správa 8 údržba silnic Cheb je majetkový ©'áv¢¢ p,p.č- 2299/!, ostatní plochy o celkové
výjner¢ 14 347 m? a p.p.č.2299/9 ogt,pjochy o cdkové výměře 62 m2. Pozemkové parcdy
jBoU npsány na listu v|Bsmlclvi č. 934 ptq k.ú Chcb u kaUřadu v Chcbu.

Pronajimatd µř¢n¢chává nájcnici k dočasnCmu užíváni čási p.p.č. 2299/1 q výn'.ék
4!0 m 2, ria níž je vybudována stavba Qd)očovacih(} pruhu k Čerpací stulicj "Shcll
servis Chcb-Ašská ulice" (červeně plocha v př!!oz¢)..

Dá!c př¢ncd!ává nájeír.ci část p.p,č.2299/9 q výnick 62 m2, ktcrá je zastavEm zárubnl
zdi a svodidly, jež jsou mýctk'em nájemc¢ (zdcné vyzmčen§ plocha v pHtoze).

Nájemce se seznámil se mv¢m nemovitosti na m isté sam Cm nem ovitosů v tomto stavu
.pŕcjimá do užíváni,

II.
P

Cen a n ájui u
Celková plocha pronajímaných pozcmků čim 472 m2 Ccm jgmu byla stanovena doho-

dou a činl 78,-KČ za lm2 arokV tomto případě se jedná o roční Ujemnc ve výši 36816,-Kč.
Náýcmnc je splatné vždy do lS.bFczna daného roku, a to na základě hkhl!y vystavené ze

strmý SŮS cheb.Nájemné za rok 1997 bude vypočteno alikvotně 8 zap!aeem na základě fak-
tury vystavené pronýim atelem a spímnc do lSti dně ode dne jcý!ho doručen! SCAS.

prongiľnste] si výhrwuje právo uprsívit výši ngemneho s ohledem ň8 zm ěnu ekonome-
kých pcAmin.ek ták, aby relace úhmdy vzhledem k růstu cen zůstala zachován& výše nájmu
bude k8ždôročně upravena o inflaci uvdejnénou ČSÚ za uplynuiý rok.

III.
Doba nájmu

Talo smlouva se uzavírá na dobu určitou. Nájem bude počítán zpčtn'é,ode dne 1.11.1 997
a konč! diem 3I.IL2027 s možnosti dalšího prod|ocž¢nl,PFávo na p[od1oužed smlouvy' musí

být nlg¢mc¢m up!atrično vždy piscmně, nejpozdčji do jcdnoho més!cc před uplynutlm
této emlowy


