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" uzavřená p soI//adl/ se zněním § 2201 u násl, zákonů 'Č. 89/20/2 Sb,, ()l)č(/nského zákon'íku .Ž.::·
:·.
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Smluvní strany .,"'"':'·
:'."" ···'· .-'·'"

' :',"
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
se sídlem Strahovské nádvoří .1/132, 118 00"Praha 1 ' " """" """""""'""""'""'km,

.:,'.·...IČ: 00415090
zastoupená Michaelem Josefem pojezdným, o. Praem., opatem strahovským
Bankovňí spQjer)í:

'l (dále jen ,,pronajímate[")

a

Město Milevsko
se sídlem Náin. E. Beneše. 420, 399 01 Milevsko
zastoupené Tng. Ivanem Rädostou, starostou
lČ: 00249831
(dále jen ,,nájenice")

JI.
Předmět a účel smlouvy

l, Předmětem smlouvy je nájem pozemku parč, č. 1Š35/1 v k. ú. Milevsko a pozemku parč.
č, 1847 o ce]kové výměře 2269 In"2 - park .Bažantnice (dále jen ,,předmět nájmů" nebo
,,parlc Bažantnice").

2. Pronajímatel přeněchává předmět nájmu nájemci k dočasnému užívání za podmínek
stanovených touto smlouvou. Nájemce předmět nájmu k dočasnému užívání přijíniá
a zavazuje se platit pronäjímateli nájemné.

3. Nájemce se seznámil se stavem předmětu nájmu a prohlašuje, že k němu nemá. námitek,
4. PřCdmét nájinu bude nájelncem využíván k rekreaci občanů, pořádáni kulturních a

společenských akcí (nejvýše 20 akcí roČně) a k umístění vú¢jňě přístupných uměleckých
děl (kamenné objekty). 0

III.
N'ájelnné

.

b

1. Nájemce je povinen platit ljronajímateli nájemné ve výši 1.200,m Kč/kalendářní rok
2. Cena nájmu je splatná vždy nejpozději do 30. 6. příslušného kaĹendářního roku. Úhradou

se rozůmí připsání dohodnutC ceny nájmu na účet uvedený v Č,1, I. této smlouvy.
3. Pronajímatel je opráyněn k ĺ. kdnu přisjušného kalendářního ro'ku zvýšit nájemné o tzv.

m'ířu inflace, která je každoročně zveřejiíována ve 12. čísle přehledů vydávaných Českým
statistjckým úřadem. Smluvní strany se zavazují, že Íl případě, Že by' ročjú inflace nebyla
zv.eřejňovMia formou, jak výše uvedeno, uzavřou dodatek k této smlouvě, jímž nahradí
tuto valorizační doložku.

4. Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci jako doplatek nájemného proplacení danč
z nemovitých věcí ve vztahu k předmětu nájmu. Nájemce je' povinen proVést úhradu do 30
dnů poté, co obdrZí příslušné vyúčtování.
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TV.
Doba nájmu

l. Tato smlouva .je ílzavřel]a od l. l. 2016 na dobu neurčitou.
2, Sjednaný nájemní poměr může být kdykoli ukončen v případě nedodržení poyinn(.

sta1]0vených touto smlouvou nebo zákoneín:
a) píseňinou výpovědi kterékoliv ze smluvních stran v souladu. s ustanove[1ím. .

občanského zákoníku, přičenů výpovědní doba činí jeden rok a počíná běžet od
prvého dne měsíce náslcdujiciho po doručeni výpovědi nájemci;

b) písemnou dohodou smluvních stran.
i.\

3, Nájemce vrátí předmět nájmu a v plném rozsahu 'umožní pronaiilnateli dispozici s 11Íň1
nejpozději v den skončení náilnu. Předmět nájmu inusi být vrácen minimálně ve stavu,
v jakém byl nájemcein převzat, tedy ve stavu odpovídajícím naldádání s předmětem
náimu s péčí řádného hospodáře.

V.
Práva a povinnosti pronajímatele

l, Pronajímatel se zdrží všech činností, které by bránily 11ájenlci řádně užívat předmět nájmu
v souládu š předmětem smlouvy.

2. Pronajíniatel je povinen písemně i1]forh]ovat nájemce o změnč vlastnictví předmčtu nájnni.
a identitě nabyvatele, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy bud.e podán návrh na vklad
vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí.

3, Pronajiinate! neodpovídá za škody vzniklé nájemci v dů&kdkll živelné události.
4. Pronajímatel odpovídá v plném rozsa'hu za údržbu vzrostlé zeleně (stromy a keře) rostoucÉ

na předmětu nájmu, v případě nové výsadby bude tato předbčžně konzultována
s nájeincem.

5. Prol1ajínlatel je oprávněn používat pii) pořádáni svých akcí park Bažantnice nebo jeho část
bezplatně.

6. Prol1ajímatd je oprávněn provádět kontraly předmětu nájmu a nájemce je povinen tyto
kontroly uinožnit. Nájemce bere na vědomí, že pronajimatel může zmocnit k provádění
kontroly také statutámího zástupce Římskokatolické farnosti Milevsko.

VI.
Práva a povinnosti nájemce

l. Nqienlce je povinen řádně, včas a v plné výši platit nájemné a pečovat o předmět ná!jn1lľ
jako řádný bospodář.

2. Nájemce je ,povinen využívat přediMt nájmu tak, aby nedocházelo k porušování právních
předpisů, zejména v Žádlléll1 případě neynĹ na povrcliu předmiÉtu nájmu ani pod ním
ukládat jakékoli odpady.

3, Nájenice je povinen:

a) provádět pravidelný úklid předn1ětu nájnui;
b) nést náklady spojené s užíváníňi, úklidem a údržbou předmětµ nájmu, zejména

s osvětlé]]ín), běŽnou údřžbou osvětlení, sekáním trávy, úldidern cest a běžnýnii
o'pravaini cest, opj"avami laviček a dalšilio mobiliáře, s výjimkou.nákladů na péči o
Vzrostlou zeleň (stromy a keře);

2
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ĺ) zdržet se zřizování jakýchkoli staveb nebo trvalého umisťování dalších .movitých
včel na předmětu nájniu n.ebo jeho úprav bez předchozího písemného souhlasu
pronajimatde;

d) vydat v souladu s touto s]nlollvoll pí'ovozní řád parku Bažantnice a předkládat
pr€)najímatcli k "vyjádření veškeré případné změny v provozním řádu parku

t, Élažantnice.

'"4. Nájemce není oprávněn prón.ajímat předmět nájmu či jeho část tíebo jej přenechat do
jiného úplatného či bezplatného užívání jinému na dobu delší než 5 dní bez- předchozího
souhlasu prona]"ínlatele,

5. Nájemce přenechává r€}zl]odováni o využití parku Bažantnice neb9 jeho části k pořádání
kulturních a společenských akcí Domů kljltuly MilevSko, příspěvkové organĹzaei města
Milevska. Nájemce Se zavazuje při pořáÍlání akcí a rozho¢lováni o využití parku
Bažantnice plně respektovat charakter parku jakou součásti národní kulturní památky a
také blízkost areálu kláštera jako duchovního a liturgického prostoru.

6. Pronajímatel v žádném případě nenese odpovědnost za čirinóšt nájeince na předmětu
nájmu. Nájemce odpovid'á za všechny škody, včetně ekolQgidcýcj1, ktej"é SVOlí Č'inností
způsobí, ať už prônajímäteIi ne.bo třětíni ogobám.

7. Nájemce neodpovídá za nahodiku zkázu a poškození předmětu nájmu, jakož i Zkázu a
poškození pÉedrňětu nájmu, které nezavinil.

8. Nlijemce je povinen zabezpečit, aby konání kulturních akcí na předmětu nájmu bylo
ukončeno (rozumí se ukončení produkci) nejpozději do 23:ÔO, po čtyři. dny v roce (z toho
dva dny při příležitosti posvícení, další dva dny budou pronajímuteii avizovány
s předst'iherň nejnlcně 14 dní) pak do 01:00 následujícího dne. Pokud bude tento časový
limit pŕekl"očen, je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci Zaplácení smluvní pokuty
ve výši 10.000,- kč za každýjednotlivý případ porušeni.

VIII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva ruší Sm1ouvn o .nájmu llemovitosti VS-l38 uzavřenou mezi pronajílnatelem
a nájemcem dne 3. 4. 1996.

2. Ob;ah této smlouvy může být iňěněn nebo doplňován pouze po ddiodě smluvních stran,
formOu písěrnné|io dodatku k této smlouvě-.

3. výslovnč neupravené právní vztahy se řídí ustanovenínií občanského zákoníku včetně
souvisejících právních předpisů.

4, Tato smlouva je sepsána v 6 stejncipisech, z nichž 2 obdrží nájemce, l Důin kultury
Milevsko, 1 ŘímskokatoliCká fátnost MilevSko a 2 pronajímatel.

5. Tato smlouva je sepsána určité., srozumitelně, svobodně, vážně a volně, nikoliv v tísl1i a za
nápadně nevýhodných pQďWnek, což smluvní strany stvrzují svýnii podpisy.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne .,. ,q ,-. V Milevsku dn, ,,
. .. . .

'", ,.
i ' "-' ·.- - . . .,. j!

ŽMichael josef P jezdn ľ O. Pra.em.- Ing. Ivan Radosta ; j ". "' .- ' '
opat str iovský " .. - " " starosta města ' " i i,,, :
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