
Čs. sml.:  2016/0147

JID: 27190/2016/MH

 Nájemní smlouva
uzavřená v souladu s § 2201 a následujících NOZ č. 89/2012

mezi

Městem Mnichovo Hradiště, zastoupeným starostou Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D.  

se sídlem 295 21 Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1

 IČ: 00238309, DIČ: CZ00238309, /pronajímatel/

a 

PROF SVAR s. r . o.,  zastoupená Ing. Davidem Volkem, MBA, jednatelem společnosti 

se sídlem Přestavlcká 1474, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 47545950, DIČ CZ47545950

/nájemce/

I.

Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků p. č. 2561/19 o výměře 608 m2 a p. č.

2561/20 o výměře 570 m2 v kat.  území Mnichovo Hradiště, zapsáno na listu vlastnictví č.

10001 pro obec a kat. území Mnichovo Hradiště u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,

Katastrální pracoviště Mladá Boleslav. 

II. 

Pronajímatel pronajímá části pozemků p. č.2561/19 a p. č. 2561/20 o výměře 420 m 2 v kat.

území nájemci. Pozemky budou užívány za účelem parkoviště osobních aut pro zaměstnance

a stavebníky (po dobu stavby ve společnosti). 

Nájemní smlouva se uzavírá za podmínek:

- pozemek bude užíván pouze k dohodnutému účelu 

-  po  ukončení  užívání  bude  pozemek  předán  zástupci  odboru  investic  a  komunálního

hospodářství.  

III.

Nájem se uzavírá na dobu určitou do 31.10.2016.

IV.

Nájemné bylo stanoveno radou města dne 19.09.2016, č. usn. 427. 

Nájemné se stanovuje na 12.500 Kč (slovy: dvanáctisícpětset korun českých). 



Nájemné je splatné do 15 dnů od podpisu smlouvy na č. účtu 2545800277/0100, VS 60

Platba bude hrazena  prostřednictvím účtu města, kdy na zveřejněném výpisu budou uvedeny

tyto údaje: zaúčtovaná částka a měna, datum připsání platby na účet, popis platby, název účtu

plátce, je-li předán odesílající bankou, zpráva pro příjemce, variabilní, konstantní a specifický

symbol, byly-li plátcem uvedeny. (služba transparentní účet u Komerční banky, a.s.)

  

Nájemní smlouva byla schválena v radě města dne 19.09.2016, č. usn. 427, zveřejnění na

úřední desce od 26.08. do 12.09.2016.

Nájemce souhlasí se zveřejněním smlouvy na webu města.

V Mnichově Hradišti ……………………..

za město Mnichovo Hradiště                                  za PROF SVAR s. r. o.                                  

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                                  Ing. David Volek, MBA         

starosta                                                                 jednatel společnosti                        


