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"g - ,. SMLOUVA O PRONÁJMU POZEMKU

5? 4 ';..- A č.660!OP!2012

'- i! (RM 24.09.2012, &. usn_ ?75í2012)

M“ -

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají:

' ' = Město Příbram

se sídlem Tyršova 108, 261 19 Příbram l „

zastoupené starostou panem MVDr. Josefem Rihákem

: IC: 00243132 DE_Č:CZDU243132

bankovní spojení: Ceská s ořítelna a.s.

č.ú.:_

variabilní symbol 7400 04266

za věcné plnění: Jana Řehořová. odbor právní

za finanční plnění: Vladimíra Černá, odbor ekon

: jako pronajímatel

a

Pan

Stanislav Buchtele

rodné číslo;

trvale bytem

jako nájemce

podle občanského zákoníku č. 40í1984 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, tu t o

SMLOUVU O PRONÁJMU POZEMKU

|.

Pronajímatel prohlašuje, že je mimo jiné výlučným vlastníkem pozemku parcelní číslo 394“ o výměře

' 52.815 m2v katastrálním území Trhové Dušníky, obec Trhové Dušníky, zapsaného na listu vlastníctví

č. 196 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj. Katastrální pracoviště Příbram.

".

Pronajímatel pronajímá nájemci pozemek p. č. 394í1 o výměře 52.816 mzv katastrálním území Trhové

Dušníky za účelem sekání travního porostu.

Ill.

Město Příbram potvrzuje. že:

. záměr obce pronajmout pozemek uvedený v čl. II této smlouvy byl v souladu s ustanovením 5

39 zákona č. 1252000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších změn a dcplňkú, řadně zveřejněn

vyvěšením na úřední desce Městského úřadu Příbram. Tyršova 108, Příbram |, po dobu od

26.07.2012 do 20.08.2012

. pronajem pozemku uvedeného v čl. ll této smlouvy schválila Rada města Příbram na svém

jednání dne 24.09.2012 svým usnesením č. 7752012.



IV.

" Pronájem nemovitostí uvedené v čl. ll této smlouvy se sjednává na dobu neurčitou, s účinností ode

dne 01.01.2013, s roční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po

. doručení výpovědi.

_- Smlouvu lze dále ukončit dohodou obou smluvních stran.

'
V.

Nájemné bylo stanoveno ve výši Kč 2,— za rok. (slovy:dvěkorunýčeskě) a 'e s latne vžd n “ ději

do 30.11. příslušného kalendářního roku na účet města PříbramHZvs
7400004260.

Vl.

t" Pronajatý pozemek nemůže nájemce dát podnájemní smlouvou do užívání jinému subjektu. Nájemce

' odpovídá za škody. které by v důsledku užívání pozemku vznikly pronajímateli, jakož i třetím osobám.

' vn.

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku.

Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně očíslovaným dodatkem

podepsaným smluvními stranami.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží pronajímatel a jeden nájemce.

Příloha: situační snímek
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| za věcný obsah: Jana Řehořová, odbor pravní-
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