žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/19999 Sb., o s...

Předmět: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/19999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, v platném znění
Od:
Datum: 29. 6. 2018 15:28
Komu: "podatelna@mestostankov.cz" <podatelna@ mestostankov.cz>
Dobrý den,
žádám tímto vlastníka dotčených pozemků níže, tedy Město Staňkov, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o zaslání kopií k dnešnímu dni veškerých platných a
účinných nájemních smluv vážícIch se k pozemkům:
parč. č. 378/2 o výměře 618 m2, ostatní plocha
parc.č. 297/2 o výměře 2904 m2, ostatní plocha
parč. č. 297/3, o výměře 639 m2, ostatní plocha
parč. č. 378/13, o výměře 1881 m2, ostatní plocha
to vše zapsané na LV 1, vedené Katastrálním úřadem pro plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice, pro
obec Sta ňkov, katastrální území Staň kov.
Rovněž tímto žádám o zaslání kopie veškerých nájemních smluv k předmětným pozemkům, které byly
Městem Staňkov uzavřeny od 1.1.2010 do současnosti a které již pozbyly platnosti.
Odpověď' prosím směřujte na tento e-mail, popřípadě v listinné podobě na adresu mého trvalého pobytu
uvedenou niže.
Pro úplnost dodávám, že dle ust. § 14 odst.3 ve spojenís ust. § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, platí podáni mojí žádosti prostřednictvím e-mailu bez zaručeného
elektronického podpisu za dostačujÍcÍ.
Předem děkuji za kladné vyřIzenI mé žádosti
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Město

Staňkov

nániěstí T.G. Masaryku 35, PSČ 345 61

iele/Ôn 379 492 4//,

/Co 00253766

/)od(l/e/na!7íľlnestoslankov. cz

č.j.: 2018/MIŽP

Staňkov 20.7.2018

Vážený pan

Oznámení
Oznamujeme Vám tímto, že Město
Staňkov pronajímá z Vámi dotazovaných
pozemků pouze parc.č.297/2. Sken nájemní smlouvy posíláme v příloze.
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Město Staňkov, nám. T.G. Masaryka 35, 345 61 Staňkov, lČ: 00253766, zastoupené
Mgr. Be. A]exandreln Horákeni, starostou města, jako pronajímatel na straně jedné (dále jen
pronajímatel)
a

Český kynologický svaz, Základní kynologická organizace Staňkov, lČ 1823 1756
jako nájemce na straně
druhé (dále jen nájemce)

uzavřeli dnešního dne podle § 663 a násl. obč. zák. tuto
nájemní snílouvu
I.

Pronajímatel je vlastníkein stavební parcel č. 5 12 KN, o výměře 87 m', zastavěná plocha a
nádvoří, pozemkové parcely č. 297/2 KN, o výměře 2904 ni' sportoviště a rekreační plocha ,ostatní plocha, :
,
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Nemovitosti jsou zapsány v katastru neinovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro
plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice na LV č. l. pro obec Staňkov a k.ú.
Staňkov-ves.
II.

Pronajímatel pronajímá nájemci nemovitosti specifikované v ČI. ]. za účelen) provozování
kynologického výcviku a činnosti s ním bezprostředně souvisejících.

III.
Nájeníné se sjednáv'

l

Nájemce se zavazuje sjednané nájemné hradit pronajímateli
a to ke každému 3 l. l. toho kterého roku, počínaje
rokeni 20 12.
IV.

Nájemce .je povinen věc užívat dohodnutýn] způsobem a ke smluvenéinu účelu.
Nájeince je povinen předmět nájmu užívat s péčí řádného hospodáře.
Nájemce je povinen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda.

Nájemce je oprávněn dát předmět nájmu či jeho části do podnájínu pouze na základě
předchozího písemného souhlasu pronajímatele.
Nájemce je povinen umožnit pronajílnateli prohlídku předmětu ná)mu za účelein kontroly,
zda nájemce užívá předmět nájmu řádným způsobem.
V.
Pronajímatel je povinen přenechat předmět nájn:iu nájemci ve stavu způsobilém
smluvenému užívání.
VI.

Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, a to od l. ledna 2012.
VII.

Nájem sjednaný na dobu neurčitou skonči dohodou nebo výpovědi.
Pronajímatel je oprávněn vypovědět smlouvu :
nebo

l) užívá-li nájetnce přes písemnou výstrahu pronajatou věc v rozporu s touto smlouvou

2) trpí-li užívání věci takovýin způsobem, že pronajimateli vzniká škoda nebo že mu
hrozí značná škoda.
'
3) v případě, že nájemce, ač uponicnut, nezaplatí splatné nájemné ani do splatnosti
dalšího nájemného.
Nájemce je oprávněn vypovědět sln]ouvu kdykoli, a to bez udání důvodů.
výpovědní doba je l rok a počíná běžet od prvého dne roku následujiciho po doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně.
výpověď' musí být dána písemně a doručena druhé smluvní straně.
"'
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VIII.

Město Staňkov ve smyslu § 4l'zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích,
potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této sndouvě byly splněny ze strany shora uvedené
obce veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění, či jinými obecně závaznými právními
předpisy stanovené podmínky ve formě obligatorního předchozího zveřejnění, schválení či
odsouhlasení zastupitelstvem nebo radou, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního
úkonu.
Pronájein pozeinku ze strany Města Staňkov byl schválen usnesením č. 100 rady niěsta na
zasedání rady dne l. června 201 l.

lX.

Skončí-li nájem, je nájemce povinen vrátit předmět nájmu ve stavu odpovídajícíní
sjednanéinu způsobu uŽívání věci.

X.
Právní vztahy účastníků, které m;jsou touto smlouvou výslovně upravené, se řídí
ustanovením § 663 a násl. obč. zák.

XI.

Změny či dophění této smlouvy je možné činit pouze
podepsanýni oběma účastníky.

formou písemného dodatku

Tato sndouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, kely po jednom vyhotovení obdrží
pronajímatel a nájemce.
Účastnici prohlašuji, že si smlouvu přečetli, obsahu porozuměli, a že odpovídá .jejich
pravé a svobodné vůli a že. nebyla sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
Ve Staňkově dne 31. prosince 2011
ÉS"1 .j
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Město Staňkov,
zast. M£r. Bc. Alexandreni Horákem,
;
starostou niěsta

Základní kynologi a organizace Staňkov.
zast. Franlišken] Čiperou
předsedou

