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Žádost dle 106/1999 Sb. 

Vážení, 

Ostrov 
Jáchymovská 1 
363 01 Ostrov 

V Praze dne 11. ledna 2022 

tímto si Vás s odkazem na 106/1999 Sb., dovolujeme požádat o zaslání kopie nájemní 
smlouvy ze dne 19.7. 2021 (reg. 246-21-08-25), jejímž jsou nebytové prostory v 

698, ul. Masarykova, Ostrov. 

a s pozdravem, 

JUDr. Michaela Šubrtová, 
advokátka, 11490 

Dlouhá 16, 11 O 00 Praha 1, tel.: +420 227 195 341, fax: +420 227 195 340, e-mail: subrtova@aksubrtova.cz 

1124, 41 O 02 Lovosice, tel. : +420 416 533 164 
ev. 11490, 63773350 

www.aksubrtova.cz 



Vážená paní, 

Ostrov tajemnice 

V dne 12. 1. 2022 
j . 02199/11/22 

vaše žádost ze dne 11 . 1. 2022, j. 02199/1 l/22dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném 
k informacím, byla odborem starosty a správy zaregistrována a k 
odboru majetku 

S pozdravem 

Smlouva 246-21 

Ing. Jana 

vá 

pod"psal Ing, JarMi 

ON: ca:CZ. 2.S.4.97„NTRCZ-002548-41, 
o=MESTO OSTROV, ou=:88, cn•log. 
J.aon11 
sn=Pu nfo<há fovi, 9iwnN.,m,--2Jan,1, 
~rialNumber:Pl 4961 
Datum: 2022.01.12 11:4):36-01'00' 

Ing. Jana 



dle Lakona t. 340 2015 Sb .. o registru smlu, 

CRS Spis. sl.: SML/ I 

ID smlouvy: OMM: 

, y , 

SMLOUVA O NAJMU PROSTORU URCENEHO K 
PODNIKÁNÍ 

nájemní smlouvy 163-02-06-24 ve 
z prodeje obchodního 
závodu. 

(dále jen smlouva) 

reg. 
v souladu se zák. 89/2012 Sb. - zákoník a na Usn. RM 

ze dne 19.7.20210 mezi: 

Ostrov 
se sídlem: Jáchymovská 1. 363 01 Ostrov 

00254843 
CZ00254843 

bankovní spojení: a. s. Karlovy Vary, expozitura Ostrov 
953282/0300 

VS:17521 
zastoupené: na pi'íkazní smlouvy ze dne 23.4.2015, 
DOSPRA, spol. s r.o., 602 79 231 
se sídlem: 4475, 430 04 Chomutov 
zastoupená: Bc. Stanislavem Šárou, MBA, jednatelem 
(dále jen ''pronajímatel'') 

a 

Masna Švejdar s.r.o. 
se 36225 

09710931 
bankovní spojení: 

zastoupený: 
(dále_jen ''nájemce'') 



4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu po vzájemné a 
nikoliv v tísni nebo za nevýhodných podmínek pro z nich. 

5. Strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost dle zák. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách smluv, 
smluv a o registru smluv, zaš.le smlouvu správce registru smluv k 
Ostrov. 

6. Ostrov ve smyslu ustanovení § 41 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve 
potvrzuje, že u právních obsažených v této byly 

ze strany Ostrov veškeré podmínky stanovené zákonem I 28/2000 Sb., o 
obcích, ve jinými závaznými právními 
stanovené podmínky ve schválení odsouhlasení, které 
jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu. 

7. Nájem nájmu schválila Rada svým usnesením RM 677/21 ze dne 
19.7.2021 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve stejnopisech, z nichž jeden obdrží nájemce a 
pronajímatel. 

9. Tato smlouva nabývá platnosti od 01.8.2021 

V dne 24.4.2020 

i ·················~ -..... ... ...... .. 
Ji~mi~,, 

zast. Firmou 00S~R.A, spol. s r.o. 
Provozovna: KlinO\'éCl<'i $~S, 363 Ol OSH.OV 

ó02 79 231 {Z,, 
Te:. 3-:a -1.:: 11 "-°'4, w"~·"c,\n1 . .-.• 
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