„Zvířecí hřbitov pro domácí mazlíčky“, Kutná Hora – Kaňk
Podnájemní smlouva k pronájmu hrobové místa č.: ………..
uzavřená mezi:
Denemark, zapsaný spolek, nájemcem pozemku a správcem „Zvířecího hřbitova“, se sídlem
Masarykova 581, 284 01 Kutná Hora, IČO: 270 49 761
Zastoupeného Bc. Martinem Starým a Tomášem Klailem
(dále jen „pronajímatel“)
a
panem (paní): ………………………………………………. bytem: …………...................
……………………………………….., číslo OP: …………………………………………….
(dále jen „nájemce“)
I.
Denemark, zapsaný spolek, se sídlem Masarykova 581, Kutná Hora, zastoupené
Bc. Martinem Starým a Tomášem Klailem je nájemcem části pozemku p.č. 665/46 a
pozemku p.č. 665/2, 665/21 v k.ú. Sedlec u Kutné Hory, který má ve smluvním pronájmu od
Města Kutná Hora na dobu určitou 15 let.
II.
Denemark, zapsaný spolek, se sídlem Masarykova 581, Kutná Hora, zastoupené
Bc. Martinem Starým a Tomášem Klailem provozuje a spravuje „Zvířecí hřbitov“ na výše
popsaných parcelách ve vlastnictví Města Kutná Hora
III.
Předmětem této podnájemní smlouvy je zřízení nájmu na hrobové místo č.: …….na
„Zvířecím hřbitově“ v Kutné Hoře – Kaňku o rozměrech ………….dle platného ceníku na
dobu určitou 5 let. Po uplynutí výše uvedené doby nájmu je možno dobu nájmu prodloužit. Po
ukončení doby nájmu si provozovatel vyhrazuje právo na manipulaci s ostatky zvířete. Ostatní
movitosti na hrobovém místě přísluší nájemci, pokud se nedohodne jinak
IV.
Cena pronájmu hrobového místa, včetně pohřbení a dalších služeb činí dle ceníku ……… Kč,
slovy …………………………………… a je splatná v době sepsání této nájemní smlouvy,
předem na celou dobu nájmu.
V.
Povinnosti a práva pronajímatele a nájemce jsou stanoveny Provozním řádem „Zvířecího
hřbitova“ a obě strany jsou povinny se těmito pravidly řídit.
VI.
Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou výtiscích, z nich každý obdrží jedna strana. Obě
strany prohlašují, že si nájemní smlouvu přečetly a jsou srozuměny se všemi body této
smlouvy.
V Kutné Hoře dne ……………………

………………………………..
nájemce

……………………………….
Denemark, zapsaný spolek
pronajímatel

