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Určeno pro vlastníky pozemků v katastrech obce
v Homolích dne 8. 6. 20 IO

Věc: Ukončení nájemních vztahů k pozemkům

Vážený vlastníku pozemků,

vzhledem k tomu, že stále není ukončeno insolvenční řízení proti dlužníku - družstvu Zemědělské
družstvo Planá, IČ: 251 82 935, se sídlem České Budějovice, Homole 19, PSČ 370 01, zapsanému
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Dr., vložka 383
(dále jen družstvo), a toto družstvo stále právně existuje, chci znovu vysvětlit nájemní vztah
k pozemkům mezi Vámi a družstvem.
Převážná většina nájemních smluv uzavřená mezi vlastníky pozemků a družstvem má dobu trvání na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let, tzn., že nájemní vztah trvá ještě 5 let od doby výpovědi,
pokud se v průběhu trvání této výpovědi nedohodne vlastník pozemku a insolvenční správce na
skončení nájemní smlouvy v jiném, dřívějším termínu nebo pokud nezanikne družstvo v rámci
probíhaj ícího konkurzu.
Insolvenční správce veškeré pozemky, které má v nájmu, podnajal třem právnickým osobám, jimiž
jsou:

družstvo Zemědělské obchodní družstvo Kolný, se sídlem Lišov, Kolný, okr. České
Budějovice, PSČ 373 72, IČ: 13497464.
společnost AGS AGRO České Budějovice a.s., se sídlem Trhové Sviny, Třebízského ul.,
PSČ 374 01, IČ: 48244376,
společnost AGROCON Kájov s.r.o., se sídlem Kájov, Křenov 1, PSČ 382 21, rč.
60827548.

lnsolvenční správce tak učinil z toho důvodu, že družstvo nemá nárok na čerpání dotací od státu a
současně nemá finanční prostředky na obdělávání a ošetřování Vašich pozemků. Podnájem pozemků
byl tak jedinou logickou možností, jak opatřit peníze na zaplacení sjednaných nájmů za Vaše
pozemky.
Výše uvedené právnické osoby v současné době s Vámi uzavírají nájemní smlouvy, které budou
ovšem účinné až od okamžiku, kdy insolvenční správce přistoupí k dohodě o ukončení původního
nájemního vztahu mezi Vámi a družstvem. Insolvenční správce k těmto dohodám o skončení
nájemního vztahu bude přistupovat vstřícně, stejně jako k cessím, kdy do existujícího nájemního
vztahu vstoupí jedna ze tří výše uvedených právnických osob jako nový nájemce.
Chci upozornit na fakt, že jste stávající nájemní smlouvou právně vázáni.
Pokud Vy jako vlastník pozemků budete uzavírat nájemní vztah sjinou třetí osobou, tj. osobou
odlišnou od shora uvedených třech právnických osob, budu nucen trvat na dodržení nájemní doby dle
původně uzavřené nájemní smlouvy. Výjimkou je samozřejmě pozemková úprava /viz. katastrální
území Kamenný Újezd/, kdy touto úpravou ze zákona zanikají všechny dosavadní nájemní smlouvy.

Podtrhuji tedy skutečnost, že náiemní smlouvy mezi
Vámi a družstvem stále trvají a jeiich platnost nekončí
automaticky dnem 30.9. 2010.
S pozdravem
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