
SMLOUVA O UŽLVÁNÍ POZEMKU
Smluvní strany:

1. Obec Vítkovice
2. sídlo: Vítkovice 243,512 38

zastottpená starostot_t Milanenl RyclrtI,enr
lC:00276260
(dále.ien,.vlastník")

3. .Iilemnicko - svazek obcí
sídlo: Masarykovo ttáIněstí 82.5l4 0l Jilemnice
zastottpené Ing. Petrenl Matyášem, př,edsedou
lC:1069406]r
(dále jen,,ttživatel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o užívání pozemku:

I. předmět a účel smlouvy

l. Obec Vítkovice je vlastrtíkern pozenrku p. č.54014,54811,54913,549l6.3010ll v k.ú. Vítkovice
(dále jen,,pozetnek").

2. JiIernnicko - svazek obcí je vlastníketn vybavení určenélro pro sběr a třídění bioodpadu (dále
kornpostárny).

3. Vlastník toltto sInlottvtt přenecltává uživateli do užívání část pozenrku o výrněře ll28 nrr, ato za
ťrčelern urnístění provozll kornpostárny.

II. Doba užívání

l . Užívání pozenlktt se sjeclnává na dobLr |0 let.
2. Tato smlottva mťtže kdykoliv zaniknottt na základě dohody obou snllttvttích stran,
3. Tato snrlouva tnťtže být kdykoliv píserrrIrě vypovězerra bez udání clťrvodu ve tř,ínrěsíčlrívýpovědní

lhťrtě, přičernž lhůta počíná běžet prvnírn dnem následLrjícího kalerrdářního rněsíce po dorr_rčení

výpovědi.

IIt. práva a povinnosti smluvních stran

l , Uživatel se zavazuje k praviclelnétnu vyvážení shrornážclěnéIlo tnateriálu,
2. Uživatel se zavazuje lžívaný pozemel< udržovat v čistotě a v poř,ádl<u.

3. tJživatel se zavazuje pozemek po ukončení rrájrnrr uvést do pťrvodního stavu, s přihlédnutírn k již
realizovarrýtn terénnírn a stavebnínr útpraváIn.

4. Uživatel nesmí přenechat přeclrnět užívát^tí do podná.inru třetí osobě.
5. Vlastník se zavazttje umožnit rrživateli vjezd potřebrré techniky pro svoz a zpracovárrí bioodpadu,

kteý je v majetku Lrživatele rrebo je zatírnto úrčelern poskytnrrt.

Iv. závěrečná ustanovení

l. Tuto smlouvu lze upravit, zrrrěttit rrebo doplrrit písenrtrýrni dodatky, podepsanýrrrioběrrra strarraIrri.
2. Tato smlottva je vyhotovella ve clvott stejnopiseclr. z Irichž jeden obdržívlastník a jeden Lrživatel,
3. Pokud tletrí vtéto srnlottvě dohodnuto jirrak, řídí se právrrí vztahy zni vyplývající příslrršnýrni

ltstaIroverlítrri občarrskélto zákorríktt v platnétrr znění.
4. Tato snllouva nabývá platnosti a ťrčirrrtostidnem jejího podpistr.



5. Srnluvní strany prohlašLrjí, že si ttrto sItllottvtt před.je.jírn podpisen přečetly, že _je uz,avírána po

.je.iich vzájerrltróI,t-t pro.jedrlání podle.iejich pravé a svobodIló vťtle a nikoliv vtístti za nápadIrě
ncvýhodnýclt poclInítteI< a rra dťtkaz svélro soulrlasLr s.|e_iím obsaIlenl připojLriísvé podpisy.

V Jilemnici dne: ,},!,,4C fu 4 Ol

i]lhet VítBgoviae
l;: i}ú:l,iiiz60, nlč CZ00276260
:;ii] i,i] Vítkovice v Krk,243
tll. lrii i 5!?_ 730
rrb tl g)v i i koi,i tev tlt k. cz
www.vitkovicevkrk,cz

VLASTNÍK UŽIVATEL

\t4 vÉ§a" 1 J-&_ 40 l-c,({
ll_) ůt)2/5260, DiĎ cz
|, |2 :];} Vítkovice v

icl. +l t Sijt-iJ0

§av.uru l 'J-. atl bl1

ťlhee \fítkrrviae


