
DOHODA O ukončení NÁJEMNÍ SMLOUVY

Fakultní nemocnice Hradec Králově
Se Sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec: Králové - Nový Hradec Králové
zastoupena: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr.h.c., ředitelem
ıčo z 00179905
DIČ: c200179906

jako „nájemce“ na straně jedné

AURA Medical s.r.o.

Se sídlem K Verneráku 1193/4, Kunratice,148 00 Praha 4
zastoupena: Andreou Horáčkovou, jednatelkou Společnosti
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, Odd. C, vI. 44675
IČO: 55412559
oıč: 0265412559

jako „pronajímatel“ na straně druhé

společně dále též jen jako „účastníci“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

Dohodu o ukončení NÁJEMNÍ SMLOUVY ze dne 4. 7. 2017:

II

Prohlášení o způsobilosti

Účastníci prohlašují, že jsou způsobili uzavřít tuto dohodu, stejně jako jsou způsobili nabývat v rámci
právního řádu vlastním právním jednáním práva a povinnosti.

II.

Předmět dohody

1. Dne 4. 7. 2017 byla uzavřena mezi spol. AUDIOSCAN, spol. Sr.o., IČ: 40615421, a Fakultní
nemocnicí Hradec Králově, IČ: 00179906 NÁJEMNÍ SMLOUVA, jejímž předmětem byl pronájem
UZ přístroje diagnostickěho, typ: Aplio XG, SSA-790A, v.č.: 990F0873736.

2. Změnou vlastníka pronajaté věci přešla veškerá práva a povinnosti pronajímatele dne 112.201?
na Spol. AURA Medical S.r.o., IČ: 65412559 .

3. Závazkový vztah založený výše vodst. l tohoto ČI. citovanou Smlouvou mezi výše uvedenými
účastníky končí dohodou k 30.6.2018.

4. Podpisem této dohody účastníci stvrzují, že jsou zcela vyrovnání a nebudou mít vůči sobě žádné
nároky související se smluvním vztahem, jenž byl touto dohodou ukončen.
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Ill.

Závěrečná ustanovení

l. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originalech, Z nichž každá ze Smluvních Stran obdrží po
jednom.

2. Účastníci prohlašuji, že dohoda byly uzavřena na základě jejich prave, Svobodné vůle, prosté
omylu, že byli S obsahem dohody Seznámení, Zcela mu porozuměli a bez výhrad S ním Souhlasí,
na důkaz Čehož připojuji v Závëru Své podpisy.

V Praze dne 29. 6. 2018
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prof. MUDI'. Vladimir Palička, CSc., dr.h.‹:.
ředitel nemocnice

Andrea Horáčková
jednatelka Společnosti


