SMLOUVA
o nájmu pozemku
kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2201 a násl. z.č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smluvní strany:
Čl. I.
Smluvní strany
Pronajímatel:

SCHIMEK AIRCRAFT s.r.o.
Se sídlem: Nová Cerekev - Částkovice 30, 394 15
IČO: 281 41 067
DIČ: CZ28141067
Společnost je registrována u v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 19942
/ dále jen pronajimatel /
a
Nájemce :
jméno / název

trvalé bydlištČ / sídlo
datum narození / IýO a DIý

telefon a email

/ dále jen nájemce /

Čl. II.
Předmět nájmu
1.

Předmětem nájmu je pozemek – pouze asfaltová plocha, na letišti Částkovice, na adrese
Částkovice 30, PSČ 394 15, ke kterému má pronajímatel vlastnické právo.
Čl. III.
Účel nájmu

1.

Nájemce bude předmět nájmu dočasně užívat pouze v den akce termín akce
k účelu: název / popis akce
Čl. IV.
Výše a splatnost nájemného

1.

Za užívání předmětu nájmu uhradí nájemce pronajímateli nájemné ve výši Kč cena bez DPH
plus DPH, tj. cena vþ. DPH
Kč.

2.

Nájemné uhradí nájemce předem a to nejpozději do dohodnutý termín na účet,
č.ú. 2001105903 / 2010 na základě této smlouvy.

za nájemce ---------------------------------------

za pronajímatele ---------------------------------------

Čl. V.
Doba nájmu
1.

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou na den/dny termín akce

2.

Nájemní vztah mohou smluvní strany ukončit dohodou. Nájemné se však nevrací.
Čl. VI.
Odevzdání a předání předmětu nájmu

1.

Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém ke smluvenému užívání.

2.

Nájemce zná a fakticky viděl místo a stav předmětu nájmu.

3.

Po skončení nájmu je nájemce povinen odevzdat předmět nájmu ve stavu, v jakém ho
převzal.
Čl. VII.

1.

Nájemce je povinen bez zbytečného odkladu oznámit pronajímateli závady, které se
vyskytnou při užívání předmětu nájmu a umožnit mu jejich okamžité odstranění.

2.

Pronajimatel zajistí pro nájemce vjezd auta v rámci sjednané doby nájmu, v čase dle
rozhodnutí nájemce.

3.

Nájemce nese vůči pronajimateli veškerou odpovědnost za jakoukoli škodu na majetku či
zdraví pronajimatele či třetích osob, která vznikne v souvislosti s užíváním předmětu nájmu
ze strany nájemce.
Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, a to po jednom pro každou smluvní
stranu.
3. Účastnící této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, a
shledali, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé vůli a zakládá právní následky, jejichž
dosažení svým jednáním sledovali, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou
podepisují.
4. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených jinak platí ustanovení Občanského
zákoníku.

V Částkovicích dne

datum

--------------------------------------

---------------------------------------

za nájemce

za pronajímatele

jméno oprávnČné osoby

Milan Šimek, MBA

