
DOHODA
o skončení nájemní smlouvy č. 210/9-05-71-26

ze dne 12. 6. 2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 3. 2012

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Specifický symbol:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:

E-mail:
Adresa pro doručování:

Datová schránka:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

1420
Ing. Jan Novák, ředitel
na základě pověření ministra obrany ČR č.j. 335/2015-7542KM ze dne
28. července 2015 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák.
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů
- ve věcech smluvních:
-

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor územní správy majetku Pardubice
Teplého 1899, PSČ 530 02, Pardubice
hjyaavk

dále také jen „pronajímatel“ na straně jedné

a

2. Dopravní podnik města Pardubic a.s.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojem:
Číslo účtu:
Za který jedná:
E-mail:

Teplého 2141, Pardubice 532 02
63217066
CZ63217066
KB Pardubice,

Ing. Tomáš Pelikán, ředitel

dále také jen „nájemce“ na straně druhé

uzavřely v souladu s čl. V odst. 2. záhlaví specifikované nájemní smlouvy tuto dohodu:

Článek 1
Skončení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že pronájem nemovitosti v areálu Sklady VUSS - Pardubice, CE 05-32-09,
a to části pozemku st. p. č. 5576/1 (původně st. p. č. 5576) zastavěná plocha a nádvoří o výměře
450 m2 v k. ú. Pardubice, sjednaný předmětnou smlouvou, resp. prodloužený dodatkem do 31. 5. 2019,

skončí ke dni 15. 4. 2018.



Článek 2
Důvod skončení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na skončení předmětné nájemní smlouvy, neboť mezi sebou sjednaly
uzavření nové nájemní smlouvy ohledně větší výměry části téhož pozemku, a to počínaje 16. 4. 2018.

Článek 3
Další ujednání

Pronajímatel provede vyúčtování plateb s tím, že případné nedoplatky či přeplatky budou mezi
smluvními stranami vypořádány do 30 dnů od skončení nájmu.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

Tato dohoda je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž pronajímatel obdrží dva a nájemce jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si dohodu pozorně přečetly, že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou
a svobodnou vůli, že nebyla uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož
níže připojují své podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda musí být uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2TT5 §b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv).


