a

Smlouva o nájmu pozemkri
uzavŤenápodleust. $ 33 zákonač.44912001Sb.'o myslivosti, v platném
znění,
mezi
l.

obcí Bzová
se sídlem 267 43 Bzová 52
jehožjménemj edná starostaMgr. V. Flaišmanová
(dálejen,'pronajímatel..)
na straněje.dné

ť

2.

Honební společenstvoBzová
se sídlem267 43 Bzová 33
jehožjménemj edná otcovsk1yFrantišek
(dáie jen ,,nájemce..)na stranědruhé
tarto:
I.
Úvodní ustanovení

( 1)

J

(l)

(2)

Pozemky ve vlastnictvíčlenrihonebníhospolečenstva pŤičleněné
a
pozemky, které
jsou pozemky honebnímipodle zákona
č.44gl200ISb.'o myslivost v platnémznení a
byly rozhodnutímMysl. 7lg3, kterénabylo právnímoci O2.O4.II93
uznányjako hor'itba
společenstevní
s názvem MS Bor Bzová(dáje jen honitba).
Pronajímatelje vyhradním majitelem uvedenych pozemkr1
viz pŤí|oha/pozernky
oÚi a
dle zák.449l 20a1oprávněn honitbu pronaj ímat.
II.
PŤedrnětsmlouvv
Touto smlouvou pronajímápronajímatelnájemci pozemky,
aby v ní po s.jeclnanou
dobu vykonával právo myslivosti' á náj. nce se zavazqehra'ditpronajímateli
Ťáclněa
včassjednanénájemné,to vše zapodmínekdohodnutychv
tétosmlouvě.
Nájemce prohlašujea potvrzttJe,žese seznámil se stavem
honitby, jakoži veškerych
mysliveckych zaÍízeninajejím Úrzemi,aževričitomuto
stavu nemá žáďnychvyhrad a
vl takovémtostavuje pŤijímádo nájmu. Toto prohlašuje
i s odvolánímna skutečnost,že
v uplynulémobdobív tétohonitbě vykonávaíprávomyslivosti.

Iil.
r ájenrné
(1)

Nájemné za pronájem honitby za jeďen rok trvání nájmu bylo dohodou smluvních
stran stanovenona 15000,-Kč,
za 1rok. Každy dalšírok bude částkanavyšena.Doroku
zaV nepŤekročí
částku25 000,-Kč. i

,turJ,-fook=Z34aat/

(2)

Nájemnébude ričtovánoza obdobíběŽnéhoroku (1.1.až3I.12.)a bude splatnévždy
k20.02pŤíštíhoroku.

(3)

Platby nájemnéhojsou splatnéna ťrčet
pronajímatele942713110100
nebo hotově do

(4)

pokladny obecního ŤaduBzová.

(4)
Smluvní strany se dohod|y, že dojde k ripravě vyše nájemnéhov pŤípadě,že dojde k
podstatnézměně okolnosti, zakterych bylo toto nájemnédohodnuto.
(5)

Strany tétosmlouvy se dohod|y, že tr, lnajínratelumoŽnínájemci,vydělatpeníze,které
bude
použít k rihradě
moci
podmínek
nájemného Za
určenych
pronajímatelem.PronajímatelupŤesnídruh pr aci a termínyprovedení.
IV.
Plán mysliveckéhohospodaŤení

J

(1)

Návrh plánu mysliveckéhohospodaŤení,
pŤedkládánorgánu státní
ktery je každoročně
správy myslivosti podle $ 36 zákona. č. 44912001Sb. v platném znění,je nájemce
povinen Vypracovat v souladu s $ 36 odst. 2 uvedeného zákona a na jeho základě
vydanymi prováděcímipŤedpisya v souladu s mysliveckym záměrem' s nímžse ucházel
o pronájem honitby; myslivecky záměr nájemce včetně určeníčasu plnění v něm
obsaženychzávazkti je součástítétosmlouvy.

(2)

Návrh plánu mysliveckého hospodaŤeníje nájemce povinen nejprve pŤedložit
pronajímateli k vyjádŤení,a to nejméně tŤicet kalendáŤníchdn pŤede dnem jeho
pŤedloŽení
orgánu státnísprávy myslir, "sti.

(3)

Pronajímatel Se k návrhu plánu mysliveckého hospodaŤenívyjádŤí do patnácti
kalendáŤníchdnťrode dne jeho pŤedložení
nájemcem.

(4)

Nájemce je povinen zapracovat do návrhu plánu mysliveckého hospodaŤení
pŤipomínky pronajímatele obsaŽenéve vyjádŤenípodle odstavce 3 tohoto článku
smlouvy, pokud nejsou v rozporu Se zákonem č. 449Da01 Sb., jeho prováděcími
vyhláškami a obecně závaznymi právními pŤedpiSY,a to ještě pŤedjeho pŤedloŽením
orgánu státnísprávy myslivosti.
V.

(1) Budování a umisťovánínovych mysliveckych zatízeni a zÍizovánínovych políčekpro
zvěŤna uzemí honitby se uskutečřujena náklady nájemce. Pronajímatelbude o tomto
umísťovánía budování vždy pŤedeminformován a toto bude moŽno rea|izovat pouze
s jeho souhlasem/písemně
uvědomit odbornéholesníhohospodáŤe/nedodržení
m ževést
ke zrušenísmlouvy..

VI
Kontrola ulovenézvěÍe
(1)

Nájemce je povinen véstŤádnouevidenci o druzích,pohlaví,počtu,hmotnosti veškeré
zvěie ulovenév honitbě .

VII.
Práva a povinnosti pronajímatele
(1)

(2)
(3)

Pronajímatelmá právo kdykoliv kontrolovat,zda a jakym zp sobem plní nájemce své
povinnosti vypl;fvajici z tétosmlouvy' a to i prostŤednictvím
tŤetíchosob.
Dalšíprávapronajímatele
odpovídajípovinnostemnájemcepodle tétosmlouvy.
Vedle povinností sjednanych v ustanoveních ostatních článk
pronajímateldále povinen:

této smlouvy je

a)

umožnit nájemci Ťádnéužíváníhonitby a vykon práva myslivosti na uzemi
honitby,

b)

oznámit nájemci s pŤedstihemtŤicetikalendáŤníchdnri svrij záměr navrhnout
změnu honitby podle $ 31 zákona č. 49912001Sb. a

c)

oznámit nájemci bez zbytečnélro
odkladu' že došlo k zán1kuhonitby podle $
31, odst. 6 zákonač,.44912001St ,
VIII.
Práva a povinnostinájemce

(1)

Nájemce je oprávněn vykonávat na uzemí honitby právo myslivosti, tzn., že je
oprávněn (a povinen) na uzemi honitby chránit, cílevědomě chovat a lovit zvěÍ'
ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěÍ, její vyvojová stadia a shozy parožísi
pŤivlastĎovata ktomu je oprávněn užívatv nezbytnémíŤehonebníchpozemkri, to vše
za podmínekdohodnutychv tétosmlouvě.

(2)

Nájemce je oprávněn využívatk vykonu svych práv a povinnostípodle tétosmlouvy
v nezbytnémrozsahu lesní cestní síťna uzemi honitby, kníž má pronajímatelprávo
hospodaŤit,a to zptisobem, kter1i odpovídá běŽnémumysliveckému hospodaŤeníV
honitbě. PŤitomje povinen počínatsi tak, aby na lesní cestní síti nevznikla škoda,a
dodrŽovatustanoveníobecně závaznych právníchpŤedpisri'zejménapŤedpisťr
o provozu
na pozemníchkomunikacích.

(3)
(4)

Dalšípráva nájemceodpovídajípovinnostempronajímatele
podle tétosmlouvy.
Vedle povinností upravenych v ustanoveních ostatních článk této smlouvy je
nájemcepovinen:
a)
užívathonitbu v souladu s touto smlouvou a obecně závaznymi právními
pŤedpisy,zejménazákonem
č. 44912001Sb. apŤedpisyvydan;fmikjeho provedení,
zákonemč,.289l|995Sb.' lesnímzákonem, azákonemč. t14l1992Sb.' o ochraně
pŤírodya krajiny, a plnit povinnosti. kterépro něj jako uživatelehonitby z obecně
závaznych právníchpŤedpistivypl;fvají, ikdyž nejsou v tétosmlouvě vyslovně
zmlneny.
pŤivykonu svych práv a povinnostírespektovatprávo veŤejnostina volny
vstup do lesa a volny pŤístupdo krajiny,

c)

dodrŽovatpňi qikonu práva myslivosti v pronqímanéhonitbě normy tzv.
''mysliveckéetiky..
projednats pronajímatelempŤedemsvťrjzáměr navrhnoutorgánu státnísprávy
myslivosti ustanovenímyslivecké strá e pro uzemíhonitby,

e)

g)

oznámit pronajímatelineprodleněvznik škodzp soben1ichv honitbě vykonem
práva myslivo sti, zvěŤía na zvěŤi,a to jak na majetku HS, tak na majetku tŤetích
osob,
zajistit, aby lov zvěre v honitbě prováděly pouze osoby s platnym loveckym
lístkemapojištěnépro pŤípadodpovědnostiza škodupodle $ 48 zákonač.44912001r

sb.,

udržovatv honitbě na vlastnínáklady veškerámyslivecká zaŤízení
v Ťádném
stavu, ktery umoŽĎujekdykolir' tato zaŤizenívyužítpro ričel,k němuŽby|a
vybudována nebo na uzemíhonitby místěna,pŤizachováníveškerychobecně
závaznych právníchpŤedpisti,zejménapŤedpisti
hygienickych' veterinárních,
mysliveckych, pŤedpisrina ochranu zviŤatproti tyráni, pŤedpistio ochraně pŤírodya
krajiny a pŤedpisrilesníhopráva, a ve stavu, ktery neohroŽuje zdravi abezpečnost
osob a věcí'
hospodaŤitna uzemi honitby v souladu s mysliveckym záměrem' ktery
pŤedložil,
není-liobecnězávaznym právnínrpŤedpisemstanovenonebo v této
smlouvě nebo postupemv ní sjednanymdohodnutoněco jiného'
i)
dbát na zachovánívšechprávních vztahtl a jinych práv a povinností,nesdělí-li
mu pronajímatelpísemně,že najejich zachovánínetrvá,
uhraditjednotlivym vlastník m - člen m HS veškeréprokazatelnéškody
i)
vzniklév souvislostis vykonem práva myslivosti na honebníchpozemcíchnebo
lesníchporostecha jinych nemovitostech,stavbácha věcech,k nimŽ má
pronajímatelprávo hospodaŤit.

IX.
Prohlášenísmluvníchstran
r/

(1)

Nájemce bere na vědomi, že vstup na uzemí honitby, pohyb po něm, vykon ptáva
myslivosti i jakákoliv jiná činnostna uzemíhonitby se uskutečřujena vlastnínebezpečí
nájemce a Že pronajímatel neodpovídá Za škody, které nájemci na uzemi honitby
vzniknou, vyjma škodvzniklych prokazatelněpŤím;fmzavtněnímpronajímatele.

(2)

Nájemce prohlašuje, že splriuje všechnypodmínky požadované
v $ 32, odst. 3 zákona
č.44912001Sb. pro uzavŤení
smlouvy o nájmu honitby.

(3)

Nájemce bere na vědomí,žepozemky tvoŤící
honitbu a stavby,jakoŽi movitévěci na
nich se nacházejícíjsou pÍevétžně
ve vlastnictví státu a že pronajímatelmá povinnost o
takovévěci Ťádněpečovat.

(4)

Nájemce bere na vědomi, žepodnájemhonitby nebojejí části,jakoži pŤenechání
lovu
na uzemí honitby nebo její části Z. riplatu tŤetímosobám, pokud Se nejedná o
poplatkovy odstŤels doprovodem' jsou zákonem zakázány.

X.
Trvání smluvníhovztahu
(1)
(2)

Tato smlouvase uzavíránadobuurč.,lu ato od I.4.2013do 31.03.2023.
PŤed ukončenímsjednanédoby podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy smluvní
vztah za|oženytouto smlouvou zan1ká:
a) dohodou,
b)dnem zánlkuhonitby,
c)dnem zánikunájemce,
d)dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti vydané
podle $ 33, odst.6, písm.h) zákonač.44912001
Sb.,
XI.
Závilečná ustanovení

(1)

Tato smlouva se Ťídíčeskymprávem a veškerá její ustanoveníje zapotŤebívykládat
podle českého
práva a v souladus ním.

(2"l

Pro pŤípad,žetato smlouva neobsahujevyslovnou pravu práv a povinnostísmluvních
stran' Ťídíse právní vztah ji za|oženyustanoveními zákona č. 44912011Sb., v platném
znění, zákonem č. 28911995Sb., v platném znění, občanskym zákoníkem u plutné*
znění,a ostatnírniobecně závaznymi právními pŤedpisyČeskérepubliky.

(3)

PronajímaÍe|a nájemce se Zavazujíprriběžně informovat druhou smluvní stranu o
změně všech skutečností,které mohou mít vliv na plnění práv a povinností z této
smlouvy.

(4)

Za den rihrady jakéhokoliv peněŽitého plnění nájemce pŤedpokládanéhotouto
smlouvou je považovánden, kdy byla platba pŤipsánana ričetpronajímatele.

(5)

Smluvní strany se dohod|y, že práva a povinnosti z tétosmlouvy lze pŤevéstna tŤetí
osobu pouze Se souhlasem druhé smluvní strany; právo pronajímát.l. postoupit
kdykoliv na tŤetíosobu pohledávku na zap|acenínájemnéhotím nenídotčeno.

(6)

Strany této smlouvy jsou povinny rachovat mlčenlivost o veškerych skutečnostech,
které se jim staly známy v d sledku u:avŤenítéto smlouvy, nejcle-li o skutečnosti,u
nichžby se dodrŽenípovinnosti mlčenlivostipŤíčilo
povinno't.* vyplyvajícímz obecně
závaznych právních pŤedpisrinebo skutečnosti'jejichž zpŤístupnlnitŤetímosobám je
nezbytnépro uplatřování práv a povinností vyp|yvajících zt|to smlouvy. Povinnost
mlčenlivostitrvá i po zán1kusmluvního vztahu.

(7)

Veškeré žádosti, oznámenía sdělení pŤedpokládanátouto smlouvou bude nájemce
doručovatnaadresusídlaHS k rukám honebníhostarosty,

J

nebude-limu pronajímatelem
písemněoznámena jináadresa k doručovini. Smlouvu je
moŽno měnit čidoplĎovatpouze vzájemně odsouhlasenymipísemnymidodatky.
(8)

Tato smlouvaje sepsánav 3 vyhotoveních,kaŽdés platnostíoriginálu.jeden stejnopis
obdržípronajímate|,jedenstejnopisnájemce a jeden stejnopis pověŤen;;vto't't<1i.iiaa
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pŤedjejím podpisern pŤečetlyž.eby|a
,
uzavÍenapo vzájetnnémprojednání podle 1ejich pravéa svobodnév le, určitě,vť ně a
srozumitelněana dťrkaztoho pňipojujísvépodpisy.

(9)

Smlouva nabyváplatnosti 01.04.2013
,
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