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DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU,

kterou mezi sebou uzavřely tyto smluvní strany

1. Pronajímatel:

EKOLA České Libchavy s.r.o.

sídlo: České Libchavy č.p.172, PSČ 561 14

zapsaná: Obchodní rejstřík u KS v Hradci Králové, Oddíl C, vložka 5020

zastoupení na základě plné moci ze dne 30.8.2011: ředitel

k podpisu smlouvy na základě plné moci

ze dne 1. 3. 2016 oprávněn: vedoucí Obchodního Oddělení

ze dne 8. 4. 2016 oprávněna: Obchodní zástupce

ICQ : 49813862

DIC : vCZ49813862

bankovní spojení : CSOB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo ÚČtu : 17287423/0300

ID datové schránky: nfv3a8h

2. Nájemce:

ČR — Česká správa sociálního zabezpečení

sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5 - Smíchov

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ

Oprávněná osoba jednat: Mgr. Václav Klička, ředitel pracoviště ČSSZ Hradec Králové

IČ: 000 06 963

DIČ: C200006963 (není plátce DPH)

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 10006-7923561/0710

ID datové schránky: 23xd3mm

Fakturační a zasílací adresa: Okresní správa sociálního zabezpečení, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad

Orlicí

níže uvedeného dne, měsíce a roku

takto:

I.

1. EKOLA České Libchavy s.r.o. jako pronajímatel na straně jedné a Česká republika — Česká správa

sociálního zabezpečení jako nájemce na straně jedné uzavřeli dne 5.12.2007 nájemní smlouvu,

kterou pronajímatel pronajal nájemci movité věci — Odpadové nádoby - blíže specifikované v nájemní

smlouvě

II.

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odst. 2 písm. a) shora uvedené nájemní

smlouvy ze dne 5.12.2007 dohodly na skončení nájmu, a to ke dni 31.12.2019.



\

III.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá

dnem 31.12.2019.

2. Pronajímatel souhlasí s tím, aby tato dohoda byla současně s uzavřenou nájemní smlouvou a všemi

přílohami nájemcem uveřejněna vregistru smluv vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty

se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle ustanovení ,§ 504 Občanského

zákoníku, na údaje, jejichž uveřejnění brání zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,

jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních předpisů.

Pronajímatel před podpisem této dohody písemně uvedl a označil, jaká konkrétní ujednání nájemní

smlouvy| dohody o skončení nájmu (včetně všech jejich příloh) a z jakého právního důvodu není

možno uveřejnit. Pokud pronajímatel žádné takové ujednání postupem podle předchozí věty

neoznačí, bude nájemce oprávněn uveřejnit nájemní smlouvu“I dohodu o skončení nájmu jako celek

včetně všech příloh.

3. Tato dohoda byla sepsána ve 3 (třech) vyhotoveních s platností originálu, přičemž nájemce obdrží

2 (dvě) vyhotovení a pronajímatel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu o skončení nájmu před podpisem přečetly,ze byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných

podmínek. Autentičnost této dohody stvrzují svým podpisem.
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// P L N A M O C

Společnost EKOLA České Libchavy sro. se sídlem České Libchavy 172, PSČ 561 14, IČ:49813862, (dále

Íiié ‘lako |Siolečnost“), zastoupena jednateli Společnosti uděluje následující plnou moc řediteli Společnosti

r.č._bytem—ie oprávněn jednat za

Společnost a podepisovat jménem Společnosti v následujících věcech:

l. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vztazích

ll. Jednání a podepisování v následujících provozních záležitostech:

a) jednat a podepisovat:

. při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních

. při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery

b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:

. korespondence Společnosti

dodavatelské smlouvy

nájemní smlouvy

kupní smlouvy

vnitřní předpisy Společnosti

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn ke všem úkonům při výše uvedených jednáních

s následujícími omezeními:

a) při podepisování dokumentů a uzavírání smluv dle čl. ll, nikoliv na dobu neurčitou, může zmocněnec

Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce 2.000.000,- Kč,

b) pl‘i podepisování dokumentů a uzavírání smluv dle čl. ll. na dobu neurčitou může zmocněnec

Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce 1.000.000,- Kč ročně.

Má se za to, že do celkového limitu závazku výše uvedených se započítávají i smluvní pokuty.

Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v rozsahu této plné moci stím, že při uzavření

dodavatelských smluv může za sebe ustanovit zástupce, pouze a výlučně v následujícím rozsahu:

a) při uzavírání obchodních smluv, nikoliv na dobu neurčitou, v rozsahu závazku maximálně do výše

hodnoty plnění v částce 250.000,- K ,

b) při uzavírání obchodních smluv na dobu neurčitou v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty

plnění v částce 150.000,- Kč ročně,

c) při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízení v rozsahu závazku maximálně do výše

hodnoty plnění v částce 250.000,— Kč u smluv na dobu určitou, a v případě smluv na dobu neurčitou

závazek maximálně do výše hodnoty plnění v částce 150.000,- Kč ročně.

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu pří nabývání, zcizování

nebo zatěžování nemovitostí Společnosti.

Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že před jejím podpisem byl vplněm rozsahu

seznámen s organizačními směrnicemi platnými pro Společnost a společnosti ze skupiny Marius Pedersen

Group ve znění platném ke dni podpisu této plné moci.

v *ffdfťaf/faŽPM.Ée 3.0595129"
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jednatel společnosti

_jednatel společnosti

Zmocnění přijímám:_



Ověře ' - le alizace

Podle ověřovací knjhi č. OÁĚZ./20ll,_ nar.-bytem

jehož totožnost byla zjištěna z platného úředního průkazu,

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal.

V Hradci Králové dne 30. srpna 2011
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