
2022120147

Dohoda

o odstranění stavby po ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č.

2018054117 (dále jen „Smlouva“) ze dne 24.7.2018

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

l. Městská část Praha-Libuš

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

IČO: 00231142 DIé:cz 00231142

zastoupená: RNDr. Lucií Jungwiertovou, Ph.D., starostkou

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

adresa datové schránky: u8xaktr

dále jen „pronajímatel“

2. Helena Nováková „

se Sídlem Praha 4—
ICO:_

dále jen „nájemce“

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

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

dohodu o odstranění stavby

(dálejen „Dohoda“)

ČlánekI.

Úvodní ustanovení

1. Pronajímatel anájemce uzavřely dne 24.7.2018 Smlouvu o nájmu pozemku č. 2018054117,

kterou pronajímatel přenechává nájemci do užívání část pozemku parc.č. 1143 vkú. Libuš, obec

Praha, za účelem umístění předmhrádky kavárny.

2. Nájemce domčil dne 30.11.2022 pronajímateli výpověď Smlouvy o nájmu pozemku,

sjednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájemní vztah byl ukončen k 31.12.2022.
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Předmět Dohody

1. Dle Smlouvy o nájmu pozemku č. 2018054117 je nájemce povinen po ukončení nájmu

odstranit stavbu předzahrádky. Nájemce odstraní oplocení a zařízení (stolky, pískoviště) předzahrádky

na vlastní náklady do 15 dní od uzavření této dohody.

2. Betonovou část předZahrádky se zámkovou dlažbou odstraní vlastník objektu č.p. 11 v k. ú.

Libuš, Mgr. Tran Quang Tuan, na vlastni náklady společně sdemolicí objektu a nájemce přebírá

zodpovědnost za provedení demolice.



2022120147

Článek III.

Závěrečná ujednání

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 3 stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží 2 vyhotovení a nájemce 1

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 jejich náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní

strany neujednaly.

VPraze dne: „ '03' 2023

za pronajímatele: nájemce:
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RNDr. Luc' Jungwiertová, Ph.D., starostka Helena Nováková

městská část Praha-Libuš

  


