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ev. Č. 0343/2015

DOHODA
o skončení smlouvy o nájmu prostor sloužÍcÍch k podnikání

ze dne 17. 6. 2015
kterou uzavřely tyto smluvní strany:

Město Vsetín
se sídlem: Svárov č.p. 1080, 755 24 Vsetín
zastoupené: , vedoucím Odboru správy majetku,

investic a strategického rozvoje
lČ: 003 04 450 DIČ: CZ00304450
Bank. spoj.: - nájemné

- jako ,,pronajímatel" na straně jedné a

AvanderNet s.r.o.
se sídlem: Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín
zastoupená: jednatelem společnosti
lČ: 28652576 DIČ: CZ28652576
Bank. spojení:
zapsaná ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 37128

- jako ,,nájemce" na straně druhé

Účastnici shodně prohlašujI, že na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi pronajImatelem a nájemcem
dne 17. 6. 2015, vznikl mezi nimi nájemní vztah, kdy nájemce užívá část nebytových prostor ve Vsetíně, Dolní
náměstí č.p. 1356, o celkové výměře 17,04 m'.

Obě strany se v souladu s článkem VI. odst. 2 a) shora uvedené smlouvy dohodly, že smluvní vztah tak, jak je
uveden v ČI. l. této dohody skončí k 30. 6. 2020.

(l)

(2)

(3)
(4)

(5)

Tato dohoda je vyhotovena na základě pravé a svobodné vůle obou účastníků, což tito stvrzují svými
podpisy.
Pronajímatel potvrzuje, že tato dohoda byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a byly
splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), když vedoucí
Odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje MěÚ Vsetín, je oprávněn uzavřít tuto dohodu na
základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 18.
5. 2015, Č. j. 48/9/RM/2015.
Tato dohoda je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží pronajímatel a dva nájemce.
Platnosti nabývá tato dohoda dnem podpisu obou smluvních stran.
Nájemce bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytováni informaci dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále ,,registr smluv").
Nájemce souhlasí se zpřístupněnhn či zveřejněním celého této dohody v jejím plném znění, jakož i všech
jednání a okolnosti s jejím uzavřen im souvisejĹcÍch. Tato dohoda podléhá povinnosti zveřejnění v registru
smluv.

Ve Vsetíně, dne: 26, 06. 2020
za pronajímatele

Město Vs """"

vedoucí Odboru správy majetku,
investic a strategického rozvoje

Ve Vsetíně, dne:
za nájemce 2 9, 06. 2Ô2Ô

, , , . , .AvanderNet s.r.b'

jednatel společnosti


