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.E~vìđ.e11č1“Lí číslo dgohođyfıo 17ì/2018i

ADo“ł'xođa 0- u1<o.n4čeI_ıí -nájreıąıní “Si1'1_“ł“o;ıw;y»z“e äľne 11z.

1996“

ve Znění-ä“o..jda“t1'<ıt'čL 1 Íze' zđnie- 6;

Město Čeıfnošiceì
Zastoupenoz Mgr. Fiìipeín Kořínkem, starostou'
IC OOŽÁHÉ-21

Sxáıęxnz Ržøgføvzx 128.9,
Na Straně jedné (d ále

;28-Éèmøšiće
„"pronajím“ateÍ_”);_

Mıroslav .Kačìrek

N211 _
Trvale b~YÉ@m=

Na Sﬂánë ćzúhè (đáıe jen ,,nájz=zn~nø€')
uzavırají tuto
.Dohoda O ukončení nášemní smìouvy ze dne É. 9. 1996 ve .znění
dodatku č. 1 ze dneoô. 1. 1998 (dálejen ,,o‹ìohođ“aŤ')

I.
Srrűuvní .Sfrany dne 1. 9. 1996 uzavřely nájemní smlouvu, .keizkoterë =ˇúzav`řĹélý
dne 6“. '1.. o19`98 dľodatek č“. I,“ kt'e1*ošı›pr.Onajímate1přˇeneochal näjĹem“ci
;pOZeme1<;“parc.`č. 4.70/2 V obci a k,.. Čemoišíce »(zastaV'ěñá p'IO'ćha a néÍ€łvCiřÍ).,~
kìerý je ~ZąpS_án na LV vč.: 1OO0o1_prOĹ1ç.ú_.o.a obec .Češ*1\>0šice›»u_ I$Íai%a5t“rá1nĹI'h'€ì›` úřadu

Středočeského łaajé, Kotas trálnípi=acoˇ‹żiště“.Pfá;ha.-Západ, a *to`n.az»đObu 50 let.
Sirxluvní Štranyose “doh`mŤ1f1y,.-žęp1%zıŤúnjoS:tš.a účì`nı1osłž-Iﬂâjìęmní Smlouvy, včetně
dodatku Č. 1, žSpecí__řiľ<_ov-aı1é“v-oäst. 1 “tołť=;o'tI`) článku 4đo'I1o“dy “Sko1ìčí._ke ční
30. 4. 2018.

Fronajímatel uváđí, žè -na nájemném za đruhé pořoletí roku 2'(ł1ﬂ'7 dìuzží
nájemce .částku -ve:
84,~- Kč. Náìexr-Lee“ -dále, dluží naızav Období od
1. 1. 2_.0*l`8 đoì 30. 4.2011-.B 'čă`Sﬂ<'u. vo

8_.{l16,_-‹K'čÍ.z

Pronajüııateì tímto V Souìadu -S o§ 1995 -Oďst. 1 zákona č.z 8912012 Sbıż Obočânský
zákoıük, ve Znění pOZ“d~ě§š'ích ,pře“d;pišů ćdáˇìefjeiı ,,obˇča±1Ši‹ý“zăkoník”) ˇpıfømíjví

ì

nájemci. Qelý dluh “uVe“dený v přeclchozíın .odstavci »tohotlo č1á;nl<u»Sm1ouvy»; .

dohromady-'částku ve výši 8.190,- Kč, S

nájemcel souhlasí..

.Ji
I. Tato doohoclaje -Sepsăna ve đVOu'vyho%oveı1ích,'kdy každá ze Smlüvrzíclí stran
Obdržíjedno “výhOıžove,ní.
2. Útázky touto dohodou .neup'1'aveně- se ìříđí“ ustaııoveními. Občanského
“Zá1<o1“Líł<u“.8. Nájemce -výS1ovně2_souh1ąSí_ Se.Zx7e-řejněníìn elel<`trQ1_f\_ì'CI<ěho -obrazu ťétozđohoˇđy
na webových Sëčfánkách pronajíınatelevčetně podpisů í< dohodě přifpojeI1ý.ch.v
4. Město Čiernošìce ve _SmyS1u1š-Sat §41 ođst. 1 Zákona Č; 7128/2000 Sb., 'ov oˇbcíıih
(obecní zřízení), ve Znění pozđěj'š'ı'dˇı“ předpisů vędˇáleˇ V-jen ,,Zfč'Lko11_'ov o1ř›vcích~")',
osvědčuje, že uzavření féto dohody bylo .schváleno Radou města Černošice na
její 120. schůzi konané“ dne 9. 4.. 2018 (zuvsnesení Č; R/ł20/20/201'8) tak; jak to
vyÍžaduje` § 102 ođst. 3* Zákon O -obcích, čímžjjeˇ splněna p'odì‰ka płaˇmoaizí
~to`hofOapráVn`ﬂ1o Éedlnáııí.
~Srr;luvní stľany“ prohìašují, 'že si dohocìu přečetly, že: je výrazem jejich
-Svobodné a vážné vůle a že ji .neuza.v`íı'-aji vtísni ani za jinak
'nev-ýhodnýth okolností pro kteroukoliv Z ních, což sťvľzují
podpíšyí.
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