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Smlouva o nájmu pozemku

(dále jen jako „Smlouva“ nebo „tato Smlouva“)

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného, podle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, v platném znění.

uzavřely smluvní strany

1-. PELTI a.s.

se sídlem: Praha 4, Modřanská 621/72, PSČ 143 01,

IČO: 282 15 508, neni plátcem DPH

Bankovní spojení: 2924796001/5500

zapsaná V Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp zn. B 13468

zastoupená: Miroslavem Hofmanem, členem představenstva

na straně jedné, (dále jen „vlastník")

(dálejen „Pronajímatel “)

2. Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

IČO: 00231142 DIČ:CZ 00231142

zastoupená: RNDr. Lucií Jungwiertovou Ph.D., starostkou

bankovní spojení: ČS Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

(dálejen „Nájemce')

(společně dálejen „ Smluvní strany “)

Článek I.

Prohlášení smluvních stran

1. Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků parc. č. 922/45 a 922/47 v k. ú. Písnice,

obec Praha, které jsou zapsány na LV č. 1172 pro k. ú. Písnice, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro

hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha (dále jen „Pozemky“).

2. Nájemce prohlašuje, že je vlastníkem dočasné provizorní komunikace, která byla vybudována

v rámci 11. etapy DIO na stavbě č. 0088— TV Libuš, etapa 0026 Libušská -Kunratická spojka nyní

povolena a zkolaudována V rozsahu jako Účelová komunikace k hasičské zbrojnici Písnice na dobu

dočasnou 10 let (do 4 12. 2029), pokud nebude realizována investiční akce MHMP „Stavbac. 0088

TV Libuš, etapa 024 - komunikace k hasičské zbrojnici (dále jen „Komunikace“).

Článek II.

Předmět a účel nájmu

1. Předmětem nájmu je část Pozemků o celkové výměře 1950 m2, na nichž je umístěna

Komunikace, a která je zakreslena na přiloženém situačním plánku, který je nedílnou součástí této

Smlouvyjako příloha č. 1 (dále jen „Pozemky pod komunikací“).

2. Pronajímatel souhlasí, aby na Pozemcích pod komunikací byla umístěna a provozována

Komunikace.

3. Nájemce je povinen hradit veškeré náklady spojené s provozováním a údržbou Komunikace,

bez jakékoli fmanční účasti pronajímatele.
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Článek III.

Trvání smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2. Smluvní vztah — nájem zaniká:

a) Výpovědí

b) Dohodou smluvních stran

3. Obě strany mohou smluvní nájem ukončit výpovědí bez uvedení důvodu s tříměsíční výpovědní

lhůtou, která počne běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně

doručena.

4. Nájemceje povinen na vlastní náklady odstranit stavbu Komunikace, Pozemky pod komunikací

uvést do původního stavu a předat Pozemky pod komunikací zpět pronajímateli, a to do 1 roku od

skončení nájmu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek IV.

Nájemné

1. Nájemce se zavazuje platit Pronajímateli nájemné ve výši 20,-Kč/m2/rok. Celkové nájemné je

stanoveno ve výši 39.000,- Kč/rok.

2. Nájemné bude hrazeno jednorázově, bezhotovostně na účet pronajimatele č.

2924796001/5500, variabilní symbol je číslo této smlouvy, vždy k 15.3. příslušného roku.

Zaplacením se rozumí připsání platby na stanovený účet Pronajímatele.

3. Smluvní strany dohodly, že sjednaná výše nájemného dle odst. 1 tohoto článku bude

každoročně, počínaje rokem 2024, zvyšována podle míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného

ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok oflciálně vyhlášené Českým

statistickým úřadem. s účinností od 1. ]. kalendářního roku Takto stanovené (valorizované) nájemné

bude výchozí částkou pro výpočet nájemného v následujícím roce.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Nájemce zajistí, že na Pozemcích pod komunikací nebude probíhat manipulace s takovými

látkami či materiálem, které by mohly znečistit, znehodnotit půdu, vody či životní prostředí nebo

způsobit újmu na zdraví či majetku.

2. Nájemce se zavazuje na své náklady a nebezpečí odstranit bezodkladně škody jím způsobené,

které vzniknou na předmětu nájmu.

3. Bez písemného souhlasu Pronajímatele nelze na Pozemcích pod komunikací provádět terénní

úpravy ani jiné podstatné změny a nelze bez tohoto písenmého souhlasu ani měnit účel užívání a ani

postupovat práva plynoucí z této Smlouvy na jiný subjekt.

Článek VI.

Závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv v případě, že se na ní podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

,;
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů, vztahuje povinnost uveřejnění. Jinak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu

oběma smluvními stranami. V případě povinnosti uveřejnění Smlouvy dle zákona o registru smluv se

strany dohodly, že tuto Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv nájemce.

2. Tuto Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků.

3. Tato Smlouva je sepsána ve 3 originálních vyhotovení, z nichž 2 vyhotovení obdrží nájemce a

1 vyhotovení pronajímatel.

4. Smluvní strany na závěr te'to Smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné

okolnosti bránící V uzavření této Smlouvy, kterou si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jejími

obsahu. Smlouva je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru

Smlouvy sve' vlastnoruční podpisy.

5., Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci

smluv (CES), která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu

smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýkoliv dalších podmínek.

6. Smlouva byla schválená usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 36/2023 ze dne 20.2.2023.

7. Tato smlouva plně nahrazuje uzavřenou Smlouvu o právu spravovat stavbu účelové neveřejné

komunikace č. 2019014004 ze dne 3. 1. 2019, která pozbývá platnosti k podpisu této Smlouvy.

Příloha0. 1 — situační plánek

á 5MW.........................

    

za nájemce: 'ímatele

1.ll .03. 2023

RNDr. Luci Jungwiertová Ph.D.,starostka Miroslav ofma , len představenstva

městská část Praha-Libuš ./ \\ LTI a.s.
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