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Honební společenstvo "Lásenice": se sídlem v Lásenici, IČO: 60816546, 

a 

zastoupené honebním starostou p. Miroslavem 
Hanoldem, r.č. 73082611411, bytem 378 Ol Lásenice 174 

Myslivecké sdružení "Zelený háj":se sdlem v Lásenici, IČO: 42409195, zastoupené 
předsedou mysliveckého sdružení p. Bohumilem 
Palánem, r.č. 490526/077, bytem 378 Ol Lásenice 114 

tuto 

smlouvu o nájmu honitby 

I. 

Nájemce je držitelem společenstevní honitby Lásenice o celkové výměře 2088 ha. Tato 
společenstevní honitba byla uznána rozhodnutím Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, 
č.j. ŽP-587717322 les 221/2002-369Ri dne 2.9.2002. Součástí této pronajímané 
společenstevní honitby je i uznaná bažantnice o výměře 308 ha. Tato bažantnice vznikla na 
základě rozhodnutí Okresního úřadu v Jindřichově Hradci, č.j. ŽP-6441/812lles 221/2002-
431Ri ze dne 2.10.2002. 
Na základě rozhodnutí valné hromady HS "Lásenice" ze dne ll. 8. 2012 bylo touto valnou 
hromadou rozhodnuto výše uvedenou společenstevní honitbu pronajmout na dobu 1 O-ti let, a 
to Mysliveckému sdružení "Zelený háj" se sídlem v Lásenici, a to ve výši 25,- Kč za 1 ha+ 1 
ks zvěře na občerstvení při schůzích valné hromady. ' 

lL 

Obě smluvní strany se dohodly, že nájemné ve výši 25,- Kč/ha tak, jak toto bylo schváleno 
valnou hromadou Honebního společenstva "Lásenice" dne ll. 8. 2012, činí za pronájem 
2088 ha částku ve výši 52 200,- Kč za kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že nájem honitby 
vzniká dnem 1. 4. 2013 a končí posledním dnem měsíce března 2023, není možné vzhledem 
k řádnému vedení účetnictví obou účastníků smlouvy provádět platby k 1. 4. každého roku, 
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bylo ujednáno, že nájemce provede platbu nájemného za společenstevní honitbu vždy 
nejpozději do konce kalendářního roku, a to jednou platbou ve výši 52 200,- Kč na účet HS 
"Lásenice". Platba za rok 2013 bude ze strany nájemce poukázána pronajímateli nejpozději do 
31. 12~ 2013 za období od 1. 4. 2013 do 30. 3. 2014. Další platby za nájem spol. h:onitby 
budou ze strany nájemce prováděny obdobným zpúsobem, jak výše uvedeno. Úrok z prodlení 
se nesjednává. 

III. 

Pronajímatel se zavazuje, že bude informovat nájemce včas o všech skutečnostech, změnách a 
přijatých opatřeních majících vliv na výkon práva myslivosti. Rovněž se zavazuje 
spolupracovat s nájemcem.na odstraňování škod způsobených zvěří, jakož i na odstraňování 
škod způsobených na zvěři vzniklých při živelných pohromách či hospodářskou činností 
v pronajaté honitbě, tj. při výskytu úhynu zvěře v míře větší, než je obvyklý úhyn. Obě 
smluvní strany pro tento případ sjednávají možnost snížení nájemného na dobu nezbytně 
nutnou. 
Nájemce se zavazuje, že bude v pronajaté honitbě provádět výkon práva myslivosti v souladu 
s právními předpisy, příslušnými opatřeními, která budou vydána orgány státní správy. 
Dále se zavazuje informovat pronajímatele o všech závažných skutečnostech, která se týkají 
zejména kmenových stavů zvěře, jejich chorob při nadměrném výskytu, jakož i přemnožení 
některého druhu zvěře. Rovněž bude pronajímatel informovat o provedených případných 
veterinárních opatřeních. 
Vždy do konce února roku následujícího bude pronajímateli předávat kopie výkazú ulovené 
zvěře za rok předcházející. 

IV. 

Stanoví se, že myslivecké zařízení v pronajaté honitbě jsou ve vlastnictví nájemce s tím, že 
cena za jejich užívání je zahrnuta ve stanoveném nájemném za honitbu. 
Nájemce se zavazuje, že tato myslivecká zařízení bude udržovat v provozuschopném stavu. 
Při ukončení této nájemní smlouvy se provede vypořádání dle příslušného zákonného 
ustanovení. 

v. 

Pronajímatel je oprávněn provádět kontrolu mysliveckého hospodářství nájemce v pronajaté 
honitbě, jakož i kontrolu zimního přilamování zvěře. Uživatel se zavazuje, že na základě 
výzvy honebního starosty přednese na valné hromadě HS zprávu svému mysliveckému 
hospodáři za příslušné myslivecké období. 
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VI. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu 10-ti let, a to počínaje dobou planosti od 1. 4. 2013 a končí 
posledním dnem měsíce března r. 2023. 
Tato smlouva zaniká uplynutím nájemní doby. 
Před uplynutím této doby tato smlouva zaniká pouze ze zákonných duvodu tak, jak jsou tyto 
uvedeny v§ 33 odst. 6 zák. č. 449/2001 Sb .. 
Obě smluvní strany prohlašují, že tato nájemní smlouva byla sepsána dle jejich pravé a 
svobodné vóle, ne v tísni či za nevýhodných podmínek, a proto ji na dukaz tohoto 
vlastnoručně podepisují. 
Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každý výtisk má platnost 
originálu. Každý ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. 

V Lásenici dne .. ?:.tr. ... 'f.~ : .. ?.C:..?. .~ 

.za pronajímatele 
Miroslav Hanold - honební starosta 

Honebntspo\ečenstvo 
Lasemce 

378 01 Láseni'ce 
IČO: 608 16 546 

............. l ..... 
za nájemce 

Bohumil Palán - předseda MS 

~----~·" ....... .... ,., _ 
MYSLIVECI<é SDRUŽENf 
ZELENY HAJ ~ Lósenice 
- - --·---·---

378 01 LÁSEN!CE <D ...._ ____ ·-···-- ·----' 


