
Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce 
kterou uzavřeli 

na straně jedné: Město Svitavy 
 IČO: 002 77 444 
 se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 

 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
   - dále jen půjčitel - 
a 
na straně druhé: Spolek Moravský Lačnov     
  IČO: 024 11 091 
  se sídlem Zadní 428/165, Lačnov, 568 02 Svitavy 

 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl L, vložka 8755 

 zastoupený Mgr. Pavlou Oharkovou, předsedou 
 - dále jen vypůjčitel - 
  

Půjčitel a vypůjčitel uzavřeli dne 26. 1. 2018 Smlouvu o výpůjčce ohledně užívání: 
-  pozemku stavební parcely č. 388, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, 
- části pozemku pozemkové parcely č. 2417/8 o výměře 400 m2, 
vše v obci Svitavy a katastrálním území Moravský Lačnov, když daná smlouva byla měněna 
Dodatkem č. 1 (dále jen „Smlouva“).  

 
Půjčitel a vypůjčitel se dohodli na ukončení Smlouvy ke dni 31. července 2021.  
 
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. 
 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dohoda ve svém úplném znění byla zveřejněna 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této dohody podle zákona o registru smluv zajistí 
půjčitel. 
 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů: 
Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Svitavy dne 26. 7. 2021. 
 
Ve Svitavách dne 27. 7. 2021  Ve Svitavách dne 27. 7. 2021 
 
Za půjčitele:                                                  Za vypůjčitele: 
 
 
 
 
 
 
 ........................................................ ........................................................ 
 Mgr. David Šimek Mgr. Pavla Oharková 
 starosta města Svitavy předseda 
  Spolku Moravský Lačnov 


