DOHODA O NAROVNÁNÍ
uzavřená dle ust. § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1. Město Napajedla, Masarykovo nám 89, Napajedla, PSČ 763 61
IČ: 00284220, DIČ: CZ 00284220
zastoupené starostkou Ing. Irenou Brabcovou
(dále jen Město)
a

1. Ing. J.F. Dis., r.č. …………………….., bytem ………………………………………….
č.ú. …………………….
(dále jen paní F.)

I.
Předmět a zdůvodnění
Předmětem této dohody je narovnání vzájemného vztahu mezi paní F…….., která vlastní pozemky
p.č. 6593/27 – ostatní plocha o výměře 26 m2 a p.č. 6593/39 – ostatní plocha o výměře 108 m2, vše
zapsáno ve veřejném seznamu u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín na
listu vlastnictví č. 5158 pro obec i k.ú. Napajedla (dále jen Pozemky), a Městem, které Pozemky užívá
a bude užívat bez právního důvodu od 9.12. 2017 do 31.3. 2018, neboť cenu za užívání Pozemků bez
právního důvodu za předcházející období Město uhradilo a uzavření příp. nájemní smlouvy
k Pozemkům se předpokládá s účinností od 1.4.2018.

II.
Způsob narovnání
Výše náhrady za užívání Pozemků, které Město užívá a bude užívat od 9.12.2017 do 31.3.2018 bez
právního důvodu, je stanovena dle Věstníku MF č. 01/2017 ze dne 25.11.2016, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami, ve výši 20,- Kč za 1m2/rok. Náhrada za užívání Pozemků za
období 9.12.2017 – 31.3.2018 činí částku 830,- Kč (slovy : osmsettřicet korun českých); tuto částku
Město uhradí bezhotovostně na účet paní F. ……. uvedený v záhlaví této smlouvy do 10 dnů od
podpisu smlouvy.

III.
Závěrečná ustanovení
1. Právní otázky, které nejsou v této dohodě o narovnání výslovně upraveny, řídí se příslušnou
obecně platnou právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku v platném znění.
2. Tato dohoda je projevem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, které ji na důkaz toho
stvrzují svými podpisy.

3. Dohoda se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva výtisky obdrží Město a jeden výtisk obdrží
paní F……….
4. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

DOLOŽKA: (dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích)
Tímto se osvědčuje, že záměr uzavření této dohody byl řádně zveřejněn a Dohoda o
narovnání byla schválena usnesením rady města Napajedla č. 1215/49/7/1/2018 ze dne
14.03.2018, a tím jsou splněny podmínky platnosti této dohody.

V Napajedlích dne ……..………………

………………………………………..
Ing. Irena Brabcová
starostka Města Napajedla

……………………………………….….
Ing.J.F. Dis.

