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Dohoda o ukončení

_

Nájemní smlouvy č. 2006054 042 ze dne 31.5.2006
podle § 2302 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších (dále jen
„občanský zákoník“)

Městská část Praha-Libuš
se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

IČO: 00231142

DIČ: CZOO231142

zastoupená: starostou panem Mgr. Jiřím Koubkem
Bankovní spojení: ČS a.s.Praha 4, č.účtu: 29022-2000691349/0800
na straně jedné - (dále jen pronajímatel)
a

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám č. 2, 110 00 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ2CZ00064581
jednající: Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy, na základě pověření
Zastupitelstva hl. m. Prahy
bankovní spojení: PPF banka, a.s., č.účtu: 620023-5157998/6000
korespondenční afakturační adresa:
Hlavní město Praha, Městská policie hl. m. Prahy
Korunní 97, 101 00 Praha 10
na straně druhé — (dále jen nájemce)
společně dále též jako „Smluvní strany“

I.
Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 31.5.2006 nájemní smlouvu č. 2006054042 ve znění
Smluvního ujednání ze dne 18. 12. 2009 (dále jen „Smlouva“) za účelem užívání nebytových prostor
V objektu č.p. 376 v k.ú. Libuš (ul. Zahrádecká) za účelem umístění služebny Městské policie hl. m. Prahy.
II.

Vzhledem k tomu, že z důvodu rekonstrukce výše uvedených nebytových prostor nelze předmět
nájmu užívat, dohodly se Smluvní strany na tom, že se ke dni 31.3.2020 ukončuje nájem sjednaný dle
Smlouvy, a to v celém rozsahu.
.
III.
1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dohoda a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky Dohody jsou výsledkem jednání
Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek
Dohody.
4. Dohoda je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží pronajímatel a 2 vyhotovení
nájemce.

. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato Dohoda byla uvedena V Centrální evidenci
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních
stranách, předmětu Dohody, číselné označení této Dohody a datum jejího podpisu.

. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití.
. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění te'to Dohody v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí nájemce.

. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím
obsahem, že byla uzavřena po vzáj emné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně,
určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, _ že Dohoda
představuje úplnou shodu o veškerých jej ích náležitostech a neexistují náležitosti, které“ by Smluvní
strany neuj ednaly.

. Dohoda byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 39/2020 ze dne 11. 3. 2020, které
je přílohou této dohody.
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