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Dohoda o ukončení nájmu 
 

Smluvní strany 

 

Město Tábor 
IČ: 00 25 30 14  
DIČ: CZ00253014 
se sídlem: Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor 
bankovní spojení: XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxč. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 zastoupené JUDr. Danou Švecovou, vedoucí odboru správy majetku města  
jako    p r o n a j í m a t e l                    

  
a 

 
František Hák  r.č. xxxxxxxxxxx 

IČ: 467 06 259 
 není plátce DPH 

se sídlem: XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxx 
bankovní spojení:     č. účtu:  

jako    n á j e m c e  
 

 

 

 
1. 

 

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 21. 4. 2010 uzavřely smlouvu o nájmu nebytových 
prostor v I. nadzemním podlaží domu č. p. 2223, ulice Soběslavská v Táboře. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu určitou od 21. 4. 2010 do 20. 4. 2020.    
 
 

2. 
 

 Smluvní strany se dohodly na ukončení nájmu ke dni 15. 11. 2017.   
 

 Ukončení nájmu dohodou ke dni 15. 11. 2017 schválila Rada města Tábora usnesením            
č. 3439/58/17 ze dne 30. 10. 2017. 
 
 
 



 
Smluvní strany se dohodly, že nájemné za období od 1. 11. 2017 do 15. 11. 2017 ve výši  

565 Kč je splatné k 15. 11. 2017. 
 

 
3. 

 

 Nájemce prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností pronajímatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve 
smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

Nájemce bere na vědomí úmysl a cíl pronajímatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem                   
k veřejnosti.  
 S ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákon                    
č. 340/2015 Sb. o registru smluv a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
nájemce předem výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pronajímatelem. Tento 
souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely vnitřních potřeb pronajímatele a 
dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Výslovně je pronajímateli za tímto účelem 
konstatován souhlas nájemce s možným zpřístupněním či zveřejněním celé nájemní smlouvy a 
dohody o ukončení nájmu v jejich plném znění, jakož i všech úkonů a okolností se smlouvou 
souvisejících. 
 
   

4. 
 

  Smluvní strany souhlasí s tím, že všechny ostatní skutečnosti v této dohodě neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů.  
  Tato dohoda může být doplněna nebo měněna pouze písemným dodatkem podepsaným 
oběma smluvními stranami. 

Smluvní strany po přečtení této dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že dohoda 
byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
V Táboře dne ....................................                             V Táboře dne ....................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------                              ---------------------------------------------       
    za pronajímatele                      nájemce 
 


