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Dohoda  
o ukončení smlouvy o výpůjčce č. SMF/3238/2018 uzavřené dne 21.12.2018  

Smluvní strany:  
Město Náchod, se sídlem v Náchodě, Masarykovo nám. 40, PSČ 547 01 
IČO: 00272868 
zastoupené místostarostkou Ing. Pavlou Maršíkovou 

na straně jedné (dále jen „půjčitel“) 
a 

Český svaz bojovníků za svobodu, se sídlem v Praze, Legerova 1854/22, Nové Město, PSČ 
120 00 
IČO: 00442755 
zastoupený předsedou Ústředního výboru Ing. Jaroslavem Vodičkou 
spolek je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 
vložka 1263 

na straně druhé (dále jen „vypůjčitel“) 

 
čl.I.   

Mezi smluvními stranami byla dne 21.12.2018 uzavřena smlouva o výpůjčce 
č. SMF/3238/2018, na jejímž základě půjčitel přenechal vypůjčiteli do bezplatného dočasného 
užívání nebytové prostory ve druhém nadzemní podlaží budovy č.p. 1759 v ul. Pražská 
v katastrálním území Náchod, a to místnost č. 245 o výměře 33,5 m2.  

Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o výpůjčce dohodou ke dni 30.9.2021. 

Ke dni ukončení výpůjčky předá vypůjčitel půjčiteli přenechané nebytové prostory v řádném 
stavu – vyklizené. Veškeré závazky vyplývající z výpůjčky budou smluvními stranami 
vyrovnány do 30 dnů od ukončení výpůjčky. 

 
čl.II. 

Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Náchoda dne 27.9.2021, usnesením 
č. 157/3284/21, pod číslem 12831/2018. 

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

Na tuto dohodu se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tuto dohodu zašle k 
uveřejnění do registru smluv půjčitel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podepsáním přečetly a že byla 
uzavřena podle jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy. Na 
znamení souhlasu s celým jejím obsahem oprávnění zástupci stran tuto dohodu ve čtyřech 
stejnopisech vlastnoručně níže uvedeného dne podepisují. Tři vyhotovení obdrží půjčitel a 
jedno vypůjčitel. 

 

V Náchodě dne 29.9.2021          V Praze dne 30.9.2021 
Město Náchod      Český svaz bojovníků za svobodu 
 
 
.................................................                          ..................................................          
       zast. místostarostkou                                    zast. předsedou Ústředního výboru 
    Ing. Pavlou Maršíkovou              Ing. Jaroslavem Vodičkou 


