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Dobrý den pane ing. Mahd'áku,
vzhledem ke skutečnosti, že se otvor k osazení stromu nachází na mém pozemku, Vám mohu sdělit nás|edujÍcÍ.
Souhlasím s umístěnÍm vánočního stromu na mém pozemku pouze za předpokladu uzavření nájemní smlouvy na užívání pozemku
na dobu určitou.
Navrhuji uzavřít nájemní smlouvu od 1.12.2018 do 31.1. 2019. Nájemné bude v částce 9,19 Kč/m2/měsic, přičemž Vám navrhuji
plochu nájmu 115 m2, což představuje plochu pro umístěni stromu a nutnou manipulační plochu. V nájemní smlouvě bude uvedena
i Vaše odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout např. pádem stromu. K tomuto závazku odpovědnosti doložíte i přIslušnou
pojistku. Dále bude ve smlouvě uvedena i sankce za případné neodstranění stromu a neuvedení pozemku do původního stavu.
Pokud tedy máte zájem o pronájem pozemku nebo chcete upravit dobu nájemného či výměru pronajímané plochy, kontaktujte mne
mailem či telefonicky pro osobní jednání.

S pozdravem

2 114 Kč za umístění vánočního stromu
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Od: podkopnalhota@volny.cz
Komu:
iri@volny.cz
Datum: 16.11.2018 16:11
Předmět: Dotaz k umistěnI vánočního stromu obce Podkopná Lhota před budovu č.p. 85
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>
"Dobrý den vážený pane B
,
>
>obracim se na Vás s dotazem týkajícím se umístěni vánočního stromu před budovu č.p. 85. Každoročně obec Podkopná Lhota
osazuje na pozemku před budovou č.p. 85 do otvoru připraveného bývalým starostou obce panem Ja
vánoční strom, který se
počátkem prosince za účasti občanů rozsvěcuje a na přelomu ledna a února nového roku odstraňuje.
>
"jelikož nevíme, zda otvor k osazeni stromu vybudoval předešlý starosta pan Ja
výhradně na pozemku v majetku obce a také
s ohledem, že jste vlastník sousedního pozemku, rádi bychom se vás jako vlastníka sousedního pozemku zeptali, zda souhlasíte s
umistěním vánočního stromu obce Podkopná Lhota na tradiční místo před budovu č.p. 85?
>
"Předem děkuji za Vaši odpověď'
>
"Mějte se, přeji Vám hezký víkend
>
· S pozdravem
>
> Ing. Mahd'ák Marcel
" místostarosta obce Podkopná Lhota
> Podkopná Lhota 37
" 763 18 Trnava
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