OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy

Smlouva o pronájmu
uzavřená podle §663-684 Občanského zákoníku

Pronajímatel: Obec Všehrdy, Všehrdy 29, 430 01 Chomutov
zastoupená Be. Petrou Březinovou, starostkou obce
(dále jen npronaj/'mate/")

Nájemce:

(dále jen ,,nájemce'l

Pronájem pozemků v katastrálním území Všehrdy v majetku obce Všehrdy, které lze doložit
výpisem z katastru nemovitostí.
Předmětem pronájmu jsou pozemky:

U

pronájem pozemku odsouhlasen ZO dne 17.2.2020 - usnesení č. 83/7 s účinnosti od 1. 4.
2020 na dobu určitou a to do 31.12.2020.

Ill.
Alikvótní část nájemného za rok 2020
nutno uhradit do 30.6.2020 na účet obce
Všehrdy vedený u České spořitelny pod číslem 940009339/0800.
V případě neuhrazení nájemného ve stanoveném terminu a smluvené výši pozbývá nájemní
smlouva platnost.

IV.
Nájemce není oprávněn bez předchozího souhlasu pronajímatele pronajímat pozemky
jinému. výše uvedené pozemky při ukončení nájemní smlouvy budou pronajImateli předány
pro běžné užIvánI (vyklizené a srovnané bez uložených materiálů a staveb).
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01Všehrdy
V.
Nájemce i pronajímatel jsou oprávněni kdykoliv od smlouvy odstoupit, vždy však k 31.12.
běžného roku písemnou výpovědí.
VI.

Účastníci smlouvy prohlašuji, že tato smlouva je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou
vůlí, že nebyla uzavřena v tisni nebo za jiných nepříznivých podmínek. Právni vztahy touto
smlouvou neupravené řídí ustanovením Občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze doplnit pouze čIslovanými dodatky.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, Z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Ve Všehrdech dne 30.3.2020
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OBEC VŠEHRDY
Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy
Obec VŠehrdy zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1zákona Č.128/2000
Sb., o obcích (obecnízařízenI) ve znění pozdějších předpisů

ZÁMĚR OBCE VŠEHRDY PRONAJMOUT POZEMEK
pozemek č.
510/8

výměra
185 m'

katastrální území

obec
Všehrdy

Všehrdy

·

Součásti záměru je příloha s katastrálni mapou s vyznačením uvedeného pozemku.

·

Bližší informace lze získat na Obecním úřadě Všehrdy, tel. 602 655 158, email:
obec@vsehrd'ý.cz
zájemci mohou svou písemnou žádost předat v úředních hodinách na obecním úřadě

·

(pondělI 16,00 - 18,00, středa 8,00 - 12,00) nebo zaslat poštou na adresu úřadu:
Obecní úřad, Všehrdy 29, 430 01 Všehrdy nejpozději do 13.3.2020. Lhůta je
zachována, je-li posledního dne lhůty učiněno podání na OÚ Všehrdy, nebo je-li
podáni odevzdáno k poštovni přepravě.
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Vyvěšeno na úřední desce dne: 26.2.2020
Sejmuto z úřední desk'y dne: 13.3.2020
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