
Dohoda

o ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2008064056 (dále jen

„Smlouva“) ze dne 24.6.2008

podle ust. § 1981 zák. č. 89/2012 Sb, Občanského zákoníku

1. Městská část Praha-Libuš

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

IČO: 00231142 DIČzCZ 00231142

zastoupená: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

bankovní spojení: ČS Praha 4, č. účtu: 29022-2000691349/0800

adresa datové schránky: u8xaktr

dále jen „pronajímatel“

2. Ing. Jan Fořt

se sídlem: Praha 4 - Šeberov, Osvětová 775, PSČ: 149 00

IČO: 12558354

dále jen „nájemce“

(společně dále též jako „Smluvní strany“ anebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

dohodu o zrušení Smlouvy

(dále jen „Dohoda“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Pronajímatel a nájemce uzavřely dne 24.6.2008 Smlouvu o nájmu pozemku č. 200806456,

kterou pronajímatel přenechává nájemci do užívání pozemky parc.č. 390/9 a 390/10 V k.ú. Libuš, obec

Praha, za účelem zemědělské činnosti.

2. Nájemce užíval na základě nájemní smlouvy i pozemky hl. m. Prahy parc.č. 428/1 V k.ú. Libuš a

parc.č. 804/2, 804/3, 804/15 a 804/104 V k.ú. Kunratice, obec Praha, přes které byl zajištěn přístup na

pozemky parc.č. 390/9 a 390/10 v k.ú. Libuš ve svěřené správě MC Praha-Libuš.

3. Z důvodu výpovědi znájmu ze strany hl. m. Prahy je nájemci zamezen přístup pro

zemědělskou techniku na pozemky ve správě MC Praha-Libuš, nelze je tedy zemědělsky užívat.

Článek 11.

Předmět Dohody

Vzhledem k tomu, že pozemky parc.č. 390/9 a 390/10 v k.ú. Libuš, obec Praha, nelze užívat

(zemědělsky obdělávat), dohodly se Smluvní strany na tom, že se ruší Smlouva uvedená V čl. I. této

Dohody, a to V celém rozsahu ke dni 31.12.2020.

Článek 111.

Závěrečná ujednání

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

31.12.2020.



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 3 stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží 2 vyhotovení a nájemce l

vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny

sjejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné 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 jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní

strany neujednaly.

V Praze dne:

za pronajímatele: nájemce:

 


