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Dohoda  

 
   

Dohoda o ukončení nájemní smlouvy   

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Smluvní strany 
 

 

 

Statutární město Ostrava,  

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava 

Městský obvod Ostrava-Jih  

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka   

zastoupený starostou Bc. Martinem Bednářem   

 

 

IČ:  00845451  

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 

Peněžní ústav: KB, a.s., pobočka Ostrava-Hrabůvka 

Č. účtu:  19-9923050277/0100 

 

dále jen „pronajímatel“ 

 

 

a 

 

 

Milan Kurinec 

Vlasty Vlasákové 966/2, 700 30 Ostrava-Bělský Les 

 

IČO            65490428 

zapsaný Živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města v Ostravy, č.j. SMO/119365/16/ŽÚ/KUB 

  

dále jen „nájemce“  
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Dohoda  

Obsah dohody 

čl. I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 31.07.2017 nájemní smlouvu, ve znění dodatku č. 1, na pronájem prostorů 

sloužících podnikání v 1. NP bytového domu č. p. 966 na ul. Vlasty Vlasákové č. or. 2 v Ostravě – 

Bělském Lese o výměře 66,42 m2 (dále jen „nájemní smlouva“).  

2. Dne 06.12.2021 byla nájemci doručena písemná výpověď pronajímatele s tříměsíční výpovědní dobou. 

3. V průběhu výpovědní doby vyjádřily smluvní strany svoji vůli ukončit smluvní vztah nikoli v důsledku 

podané výpovědi, ale na základě této dohody. Pronajímatel výslovně prohlašuje, že na podané výpovědi 

netrvá, s čímž nájemce vyslovuje svůj souhlas.   

čl. II. 

1. Smluvní strany se dohodly ukončit ke dni 30.06.2022 nájem prostorů sloužících podnikání sjednaný 

výše uvedenou nájemní smlouvou. 

čl. III. 

1. Smluvní strany souhlasí s obsahem této dohody. 

2. Dohoda byla sepsána na základě pravdivých údajů a dle svobodné vůle smluvních stran a nebyla 

ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

čl. IV. 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk 

obdrží nájemce a tři pronajímatel. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v centrálním registru smluv. 

3. O uzavření této dohody rozhodla Rada městského obvodu Ostrava-Jih dne 03.02.2022 pod č. usnesení 

5577/RMOb-JIH/1822/99. 

 

 

 

Za pronajímatele                                                         Nájemce 

Datum: ______________________________             Datum: _____________________________ 

Místo:   ______________________________             Místo:   _____________________________ 

 

 

 

____________________________________               ___________________________________ 

Bc. Martin Bednář                                                       Milan Kurinec 

starosta                                                                           


