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NÁJEIvtnÍ sivtl,ouvA

Pronajímatel: Obec Dlouhý Most
se sídlem níouhý Most čp. 193, PsČ 463 |2

tČ: 46744941.
zastoupená starostkou lng. Bě|ou lvanovou

Ie jen,,Pronaiiilatel"

' na straně iedné

a

Nájemce: VANE lnternational s. r. o.
se sídlem vPraze2, Perucká 6|l13,PSČ l20 00

IČ: 25l  19 l09

zastoupená jednatelem panem Václavem Němečkem

dale jen,,nájemce,,

na straně druhé

uzavirajiv souladu s ust. 663 a násl. občanského zákoníku v platném znění tuto smlorrvu o

nájmu pozemků:

Článek t

Předmět smlouvy

Předrnětem sntlouvy je zitvazek prorrajirnate|e přencohat do rrájnrrr nájenrci niže

specifikované pozemky tak, aby je nájemce mohl užívat a brát z nich užitky a ziyazek

nái **.. uluadlt pronaj ímateli sj ednanou úplatu'



Č|ánek lt

Předmět nájmu

Pronajimatel má ve svém vlastnictví mimo jiné pozemky ozrračené jako pozemková
P{rcela č;. 4s5l1 o výměře I.520 m2, ostatní p|ocha' pozenrková parcela č, 485/4 o výrněře 41 8
rn,' ostatní plocha a stavební parcela č. 64lI o výrněře 2.893 tn,, zastavěná ploclra a nádvoří,
vše v katastrálnínr území Javorník u Dlouhého Mostu.

Vlastnictvi výše uvedených nemovitostí je zapsáno v katastru nenrovitostí u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č' l pro katastrální
územi, Javorník u D|ouhého Mostu.

Předmětern nájmu jsou všeclrny výše uveclené pozenrky v ce|é jejich výnrěře.

Clánek III

Prolrlášení pronajímateIe

Pronajímatel prohlašuje, že vč|ánku l[ uvedené nemovitosti jsou v jeho výlučném
vlastnictví a jako takový je oprávněn s ninri nak|ádat.

Pronajimatel prohlašuje, Že na pronajimanýclr nemovitostech neváznou žádltá věcná
břemena či jiná práva třetích osob, pronajímané nemovitosti nejsou předmětem předkupního
práva nebo užívacího práva třetí osoby, a že na pronajímaných nenrovitostech neváznou Žádnít
zástavni práva či jiné závazky či právní vady.

Pronajímatel dále prohlašuje, že záměr prorrajmout uveclené pozernky byl v souladu
s ustanovením $ 39 zákona č. |28l2o0o Sb. v p|atném zttěni, zákona o obcích (obecní zŤizeni)
zveřejněn po dobu nejméně 15 dnů vyvčšcnim na úřední desce obecního úřadu. Zároveň'
pronajimatel prohlašuje, že o uzavření nájemní smlouvy po zveřejnění záměru rozhodl dne
23 ' 8.2008 př.íslušný orgán dle ustanovení zákona č. I28/2o00 Sb. v p|atnérn znění, zákona o
obcích.

Smluvní strany se dohod|y pro případ' že by se prohlášení pronajímatele uvedené
v předcházejicích odstavcích ukazalo jako nepravdivé, má nájemce právo od této smlouvy
odstoupit. Pronajímatel je pak odpovědný za veškeré škody, které by takto nájemci vznikly'

.. 
Článek tV

Proh|ášeni nájemce

Nájemce prohlašuje, že 1e subjektem způsobi|ým k nabývání práv a povinností a
k právním úkonůrn a že mu v uzavření této sm|ouvy nebráni žác|ná překážka,

Nájemce prohlašuje, že je mu znám faktický stav nemovitosti, které jsou předmětem
teto smlouvy.



to

Článek v

Projev vů|e

Pronajimatel touto smlouvou přeneclrává nájemci do ná.irnu výše uvedené pozemky, a

pozemck označený jako stavební parcela č. 64/1
a nádvoři' v k. ú. Javorník u D|ouhého Mostu'

pozemek označený jakc pozemková parcela č.
plttulia, v k. ú. Javorník u Dlouhého Mostu a

pozemek označený jako pozemková parcela č. 48414 o výměře 418 m2, ostatní plocha,
v k. ú. Javorník u D|oulrého Mostu.

Nájemce uvedené pozemky, jak jsou popsány výše, do nájmu přijimá a zavazuje se
.kadit pronajímateli v článku VlI dohodnuté nájemné.

Clánek VI

Účel ná;nru

Účelem trájmu, ke kterému bude nájemce pozentky uživat, je výstavba a nás|edný
kompletní provoz ubýovacího a stravovací|ro zařizeni - ,,obři sud.. tj' umistění budovy a
souvisejících staveb hostinského zařizeni včetně příslušerrstvi a všech součástí na
pronajimaných pozemcích d|e projektové clokuntentace zak' č. 00404 Vypracovalré projekční
kancelaří Helika a.s

C|ánek VtI

Nájemné

Nájemné se sjednává dohodou a činí 5,- Kč, slovy: Pět korun českýc|r, za I m2
pronajatého pozemku ročně, tj. celkovou roční částku 24.|55,- Kč, slovy; Dvacet čtyři tisice
jedno sto padesát pět korun českých za užíváni veškerých v článku lt a V uvedených
pozemků.

Nájemné na obdobi od l. 6. 2009 do 3|. |2.2009 v celkové částce Kč l4.090,., slovy;
Ctrnáct tisíc devadesát korun českých, zap|ali nájemce najednou při podpisrr této smlouvy, a
to v hotovosti oproti podpisu pokladního dokladu nebo dle dohody bezhotovostně na účet
pronajimatele.

Nájemné na další období od i. l . 201'0 do doby skončení nájmu bude nájemce hradit
vždy na období jednoho roku v roční splátce 24.155'- Kč' slovy: Dvacet čtyři tisice jedno sto
padesát pěi koruii čcských na'''ýšené o oficiální iniru ročni inÍlace, jak je stanoveno dále, a to
nejpozději vždy do 3l. l ' kalendářniho roku, na kteý je nájenllré p|aceno' Nájemné je splatné
bezhotovostnim převodem na účet určený pronajímatelern.

Sjecinaná r':elia nájcmného bude poprvé vp|atbě v roce 2010 a následně pak vždy
každý ka|endářní rok automaticky zvýšena o oficiá|ní míru inflace vyh|ášenou Ceskýnl
statistickým úřadem v Praze za předcházející rok trváni nájemniho vztahu'

o výměře 2 8g3 m2, zastavěná plocha

485/l o výrněře l.520 m2, ostatní



Číanek VllI

Doba trvání nájrnu

Nájem se sjednává na dobu určitou od 1. 6. 2009 do 31. ,|2.2058.

Smlouvtr lze vypovědět pouze ze zákonem stanovených nebo.;e 'inlouvě dol-,odn'.rf"ých

důvodů.

Pronaj i r r rate inrůžei iá jcnrvypctrědětr ,p řípadě 'žejenájerncev.prodler lísp latbou
náiemného, a to více Jak o 1i 1u.,::'.^á 

,i"a"*;r.,; outu *prJ*o*ii. r'o"u1::l:" nrůže rrájem

rovněž vypovědět v připadě, ž*'.nu.l"*J" př". pis"'nou výstrahu pronajínratele lrrubým

způsobenr poriišuje sve pouinnosti vyffiilil *r.'"r '*r"i'"in"uá pr.d*ět nájmu v'iva

i ,o"po* J úč"lem nájmu wr.- lX ;^ ,,|znnr-:í nrc 
,  . ' . .x

Ná jemce jeoprávněn1á je1vypovědětvp ř ipadě ,žeukončíprovozspor tovne
rekeačního areáluouri sud _ lavorniť1ř';.*" ivár'řer,"-a sportovniho areílu včetně

provozu ubýovacílro, u.u,uu**"it'o "uřř*i 
-ouri uuá..nu |.onajimárrých pozenrcích.

Výpovědní lhůta jevoboupřípadechročnía,počínáběžetodq1éhodnenrěs i ce
následujícího po ;il;# pí,.'nó..'íl'p""eo' .l*T -;il 

";;;tua 
netteď z účastníků

doručení odnritne n.ío n,u dóručit n.r".]ffi;;", '. jiii"r.' doručení nastávají desátý den

|o uloženi zásilky na poště.

Čtánek lX

Práva a povinnosti účastníků

1.Ná jenrceseseznánr i l ses tavem. .p ř " " . l* .ě t1 ' : i i : "^. :proh lašuje ,žeprona jímané
pozenrky i,uu "piilor,ire 

t uziuani ate elant<u VI této slnlottvy.

2,Náierncejepovinenpečovatoto,abynapronajatý: l ! . :^'cíohnevznik laškodanebo
neáošlo kjejich znehodnocení, "á.ouón 

se "nuu"uil-.uezne 
udržovat pronajaté

pozerrrky,.,p .i.iiJr, p'áňui*to části v|astninr nák|adetn.

3'Nájerncejeoprávněnapronajímatel jakovlast l r ikp-ronaj imanýchpozelntůsouhlasi ,
. aby rrájemce zřidil a umistil'"".ě,l';;;ozemciclr 

sravby dle piojektové dokutnentace

zak. č. 00404 vypracoval,e p.o1"tňií*""iarr llclika a. s. k provozu rekreačně

spoftovního u,"aíu a ubytovacíh";.;;,;;'acího. ,anoáni obří sucl _ Javornik dle

Uzemního ro,hodnuti č. j Suuď;:ňil2,a|ngla7.n..un 
ze rJne 22. 1. 2008.

Konkrétně se ieona o stavbu budoiy *uytovaciho u u,,uuo*'í.,w zaÍizení ''obři sud..

včetně všech *iau"b stluvisicich Jiuňí;,;ffi :"-"l.'*i"ú "aiem:e. 
Pronajímate'

souhlasi se zřízenim a umistěni* .e.í." staveb ,.,o |ionu.ii'uni,"*' pozetncich na

období 50let 
"íil;; 

učinno*ti této srnlouvy clo 31 .17.2058.

Poukončen idoby,nakterou.prona j ima le l .vyda l . sou l r lassumístěnímstaveb, je
nájernce pouin.ň,lo*rby odstrani., ""Jór'oone-li 

se s pronajírnatelem jina.k"

4. Pronaiímatel se zavazuje poskytnout nájemci veškerou součinnost nutnou k získání

veškeých po..,át*ni xe zřizení " 
;;;..'#iuys" uu"a"i]"n utuu"u na jelro pozemcich

jako je ze1ména{,"*y'::::,::lťl}-él*i*"ilffiH, il:é 
t výoani územního

iozhodnuti a stavebniho pol'olenl



5. Pronajímat e| se zavazuje umožnit nájenrci řádný a lrerušený výkorr jeho podnikatelské

činnosti na pronajatých pozemcích. Pronajímatel se zavazuje zdrŽet se jakéhokoliv

právního či iakticŘého jeánání' které by moh|o ohrozit či přímo ohrozi|o nebo omezi1o

zcela nebo jen částečn! p.ouo" sportovního areá|u a ničínr nentšené užíváni předmětu

nájmu nájemcen1 jinak je odpovědný za veškeré škorly, které by takovým jednánim

nájemci vznikly.

Článek X

odstoupení od smlrluvy

Nájemce rrebo pronajímatel je oprávněn cd íéto nájemní sntlouvy v souladu s ust. $ 48

odst. l občanského zákoniku v platném zněni .jednostranně odstoupit, ale pouze za
předpokladu' že do 3l ' 12. zOrc po uzavřetrí nájernní smlouvy nebude splněna některá
.) 

nastedujici"t' podmínek nutných pro uskutečněni podnikatelského zánrěru nájemce
rnýstavby á provozu Rekreačně sportovního areálu obří sud - Javornik, a to

a) zisk:áni c|otaci z regioná|ního operačni|ro programu tondů Evropské Unie na

uskutečnění projektu Rekreačně sportovniho areálu obří sucl '' Javorník'

b) získání bankovního
Javorník

c) získání stavebního
Javorník.

Nájemce je povinen na žádost pronajímatele prokazat splnění těclrto tří podm[nek a dále je

nájemce iouin"n oznámit pronajimatóli 'kut.čnos1 že nebyla některá z uvedenýclr podminek

sfrněna nebo jakékoli změiry uvedených porlminek, které by ved|y ke znrěně účelu nájmu dle

ěl. vI nájemní snt|ouvy.

Nájemce je oprávněn od této nájemni smlouvy odstoupit okarrržitě poté, kdy se dovi, že

některá z výšeuvedených podminek nutná k uskutečněni jeho podnikatelského záměru nebyla

splněna. Vtakovém přípa<lě se nájemní sm|ouva' nebude-li dohodnuto rnezi nájemcem a

pronajímatelem jinak, ruší nejdřívó ke dni 3|. 12.2009, a pokud by projev vu|e nájemce

ba*toupit od srrrlouvy by| vyjádřen po l. l ' 2O|o, pak se sm|ouva ruší kposlednimu dni
ka|endářniho měsíce, ., non'z byl projev vůle o odstoupení doručen pronajírnate|ůrn. Pokud
některy z účastníkri doručení odmítne nebo mu donrčit ne|ze, nrá se zato, že ťrčinky doručení
nastávají delsátý den po uloženi zásilky na poště.

Č|ánek xt

ostatní ujednání

Dojde-|i ke změně vlastnictví pronajatých pozemkťt, vstupuje nabyvatel rlo právnílro
postavení pronajirnatele. Nájemní smlóuva tim nezaniká. Nájenrni snr|ouvu z tclhoto důvodu
*tz" vypóvědět v soularlu s ust. s 680 oclst. 2 občarrskélro zákona v 1llatném zrrěni pouze
nájemce.

Dojde-li ke změrrě vlastnictví stavby umistěné na pozeÍncích pronajílnate|e, vstupuje
noqý vlastník stavby do práv a povinností nájemce'

úvěru na výstavbu Rekreaěně sportovniho areálu obří sud -

povoieni na výstavbu Rekreačně sportovního areá|u obří sud -



Č|ánek XIl

Závěrečná ujednáni

Tuto smtouvu lze měnit nebo doplňovat pouze pisentnou dohodou stn|uvních stran'

Poktrd neni sjednáno Ve smlotrvě něco jiného' řictí se práva a povinnosti snrluvních
stran občanským zákoníkem.

V případě' že některé ustanovení této sm|ouvy se starre neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení této smlouvy účinná. Strarry se zavazují nalrradit neúčinrré ustanoveni jiným

účinným, které svým obsahem a smyslem odpovidá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení
původního, neúči nného.
. 

Nedilnou součástí této smlouvy je situačrrí zakres|eni staveb dle projektové

dokumentace zak. č. oo404 projekčni kanceláře Helika a. s., které budou zÍízeny a umistěny
. na pronajímanýclr pozemcích.

Tato nájelnní snr|ouva se uzavírá na základě bodu 6.2 Partnerské snt|ouvy uzavÍené
mezi účastníky clne 25.3.2008 s tim,že dle tohoto bodu by| zv<rlen postup dlouhodobého
nájmu pozemků na místo jejich vkladu do základniho kapitálu společrrosti VANE,
International s. r. o

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nic|lž každý z účastníků obdrží po
jednom.

Úěastníci prohlašují, že smlouva odpoviclá jejich svobodné a váŽné vů|i a nehv|a
uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhocirých podmínek.

V Dlouhých Mostech dne 1. 6.2009

/ ' ;

\*-''.?2,.íí,Ld 
č'>žť

zaobec Dlouhý Most
lng. Běla lvanová, starostka

pronajimatel

,t*-l l/,,1:-
za VANE International s. r.
Václav Němeček, jednate|

nájenrce
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