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Městská část Praha - Kunratice

a
Ivan Hýža

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O VÝPŮJČCE

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU BYLA UZAVŘENA MEZI SMLUVNÍMI
STRANAMI:
1. Městskou částí Praha – Kunratice
pod adresou Úřadu K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4- Kunratice
jednající starostkou Ing. Lenkou Alinčovou
IČO: 002 31 134
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; pob. Budějovická 1912, Praha 4
č. účtu: 2000690389/0800
Ident. ekonomického subjektu: ČSÚ čj. 157/04-3120 z 15. 3. 2004
na straně jedné (dále jen „Půjčitel“)
a
2. Ivan Hýža
trvale bytem: Františka Šimáčka 377/5, 148 00 Praha 4 - Kunratice
datum narození: 16. 9. 1965
telefon: 603 265 580
na straně druhé (dále jen „Vypůjčitel“)
(dále společně označovány jako „Smluvní strany“)
TATO DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O VÝPŮJČCE
Článek I.
1.1 Půjčitel uzavřel dne 22. 4. 2015 s Vypůjčitelem Smlouvu o výpůjčce č. 15 008 2 00 a dne
29. 4. 2015 Dodatek č. 1, na základě kterých měl Vypůjčitel bezúplatně ve výpůjčce
notebook Hp vč. nabíječky, baterie, nainstalovaného softwaru MS Office&Business 2013
32/64 bit CZ Medialess a nainstalovaného antivirového programu ESET antivirus v
celkové hodnotě 27 224 Kč a brašnu na notebook v celkové hodnotě 442 Kč.
Článek II.
2.1 Smluvní strany uzavírají tuto Dohodu o ukončení platnosti a účinnosti shora popsané
Smlouvy o výpůjčce vzájemnou dohodou, a to ke dni 27. 9. 2018.
2.2 Předmět výpůjčky (viz čl. 1.1 tohoto Dodatku č. 2) bude protokolárně předán a bude
nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jako Příloha č. 1.
Článek III.
3.1 Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle,
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, tuto Dohodu pročetly, jejímu obsahu
plně porozuměly a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
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3.2 Tato Dohoda o ukončení je vyhotovena ve 2 prvopisech s platností originálu, každé ze
Smluvních stran náleží jedno vyhotovení.
3.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v přehledu
nazvaném „Přehled smluv uzavřených Městskou částí Praha-Kunratice“ vedeném
městskou částí, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dohody, číselné
označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato
Dohoda může být bez jakéhokoli omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Městské části Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně
všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené
v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 a 2985 Občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

............................................................
Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha-Kunratice

..........................................................
Ivan Hýža
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