
 Nájemní smlouva 

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

mezi 

Městem Mnichovo Hradiště, zastoupeným starostou Arnoštem Vajzrem,  

se sídlem 295 21 Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí 1 

 IČ: 00238309, DIČ: CZ00238309, /pronajímatel/ 

a  

KOHOUTEK-MH z. s., se sídlem V Lípách 157, 295 01 Mnichovo Hradiště, zastoupený Mgr. 

Bc. Janou Šťastnou, předsedkyní a Ing. Lucií Velichovou, místopředsedkyní  

IČ: 02869951, /nájemce/ 

 

I. 

Město Mnichovo Hradiště prohlašuje, že je vlastníkem pozemku par. č. 1866/1 v kat. území 

Mnichovo Hradiště, zapsáno na listu vlastnictví 10001 pro obec a kat. území Mnichovo 

Hradiště.  

II.  

Pronajímatel pronajímá část pozemku par. č. 1866/1 o výměře 300 m2 nájemci za účelem 

zřízení dětského hřiště u hlídacího koutku.  

Nájemní smlouva se uzavírá za podmínek: 

- pozemek bude užíván pouze k dohodnutému účelu a bude provádět jeho pravidelnou 

údržbu 

- po ukončení užívání pozemku bude pozemek předán zástupci odboru správy majetku a 

rozvoje města v řádném stavu 

- na pozemku nejsou povoleny žádné stavební úpravy bez souhlasu pronajímatele. Pokud 

nájemce provede stavební úpravy, se souhlasem pronajímatele, budou tyto před ukončením 

nájmu odstraněny na náklady nájemce 

- nájemce provede oplocení pronajatého pozemku se souhlasem pronajímatele.  

III. 

Nájem se uzavírá na dobu určitou do 31.08.2019 s možností prodloužení na základě 

písemné dohody obou stran.  

IV. 

Nájemné bylo stanoveno radou města dne 20.10.2014, č. usn. 463.  



Roční nájemné se stanovuje na 2.700 Kč (slovy: dvatisícesedmset korun českých).  

Nájemné je splatné vždy do 31. května každého běžného kalendářního roku buď v hotovosti 

do pokladny městského úřadu nebo na účet u KB č. 2545800277/0100, VS 60.  

Nájem byl schválen v radě města dne 20. října 2014, č. usn. 463 a zveřejnění na úřední 

desce v době od 01.10. až 16.10.2014. 

 

V Mnichově Hradišti …………………….. 

 

 

za město Mnichovo Hradiště                                       za KOHOUTEK-MH z. s. 

Arnošt Vajzr                                                  Mgr. Bc. Jana Šťastná     Ing. Lucie Velichová 

starosta                                                        předsedkyně                   místopředsedkyně  


