
-

O

t

Ve Znojmě, dne 1,|.5.2009

Věc:
VÝpověd'_ Smlouva o finančním pronáimu /leasina/ budovv, náiemní smlouva
k pozemku a dohoda o budoucí koupi pozemku. Hále ien smlouva|

Yáženi,
na zák|adě smIouvy č. 1070500022 jste by|i povinni zapIatit sp|átky nájemného ve sjednané výši. Jak p|yne
z naší Účetní evidence, neby|y Vámi ke dni odes|ánítéto výpovědi zap|aceny níŽe uvedené sp|átky nájemného:

Častry v měně: CZK

J ZuL,rl 1(4 s rnoraYa
LeaslngNájemce

Pave| Kubeša - KAPAS
Nám. Míru 65/6
Cz-792 01 Bruntá|

Korespondenční adresa :
Pave| Kubeša - KAPAS
nám. Míru 65/6
Cz-792 01 Bruntá|

DIuŽené splátky:
čísb splátky
032/096

033/096

034/096

035/096

036/096

037/096

038/096

Sp|atná  ke  dn i

1  0 .1  1  .2008

10.12.2008

10 . 01 . 2009

10.02.2009

10.03.2009

10.04.2009

10.05.2009

částka k úhradě
104.110,00
36.415,00

36 4 '15 ,00

36.4í 5' 00

36.41s ,00

36.415,00

36.4  15 ,00

Uhrazeno
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Neuhrazeno
1 04.1 1 0,00
36.415,00

36.415,00

36.41 5 ,00

36.41 5 ,00

36.415,00

36.415,00

SmIuvní pokuta
9.474,0' l
2.767,54

2.203,11

1.638,68

1.128,87

564.43
18,21

Celkem 322.600.00 0,00 322.600,00
340.394.85

17.794.85
Pohledávka včetně smluvní pokuty:

Z duvodÚ výše uvedených
VYPov lDAMEsokamŽi tou

kde předmětem flnančního pronájmu /Ieasingu/ je

budovy:

účinností smlouvu č. í 070500022,

budova č.p., l568' objekt byd|ení, budova postavená na pozemku parce|ní čís|o 4369
pozemky:
pozemek parce|ní čís|o 4369' zastavěná p|ocha a nádvoří, včetně všech součástí a veškerého přís|ušenství,
které tvoří zejména venkovní Úpravy - vodovodní přípojka, kana|izační přípojka, zpevněné p|ochy betonové a
d|áŽděné vše zapsáno na |istu v|astnictví č'2456 vedeném pro katastrá|ní Území Bruntá|-město, obec Bruntálu
Katastrá|ního Úřadu pro Moravskos|ezský kraj, katastrá|ní pracoviště Bruntá|.

Uvedená smlouva tak zaniká doručením této výpovědi.

Sdě|ujeme Yám zároveň, Že dne 27 '5'2009 dojde zp|nomocněnými zástupci naší spo|ečnosti k odebrání
předmětu.

Proto Vás vyzy7váme, aby předmět |easingu by| připraven k předání, a to včetně veškerého přís|ušensfuí'
Neučiníte.|i tak, vystavujete se povinnosti náhrady škody vůči naší spo|ečnosti ve formě uš|ého zisku z rea|izace
da|šího |easingu této věcijiným nájemcem, popř. z prodeje věci. Dá|e se vystavujete nebezpečí trestného stíhání
ve smys|u ust. $249 trestního zákona za neoprávněné uŽívání cizí věci.

' ; r  I  ' ; , ' , . : i l  i j  : : :

Za S MORAVA Leasing, a.s.
Vyřizuje:
Ing.  Jan Ba|ík
prokurista, ředitel Úseku správy
S MORAVA Leas ino,  a.s

s MoRAvA Leasing, a's' zapsaná v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B, vloŽka 3745
Horní náměstí 264/18' Znoimo. PsČ] 669 02 lČ: 16325460
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Naše ZN. :
Vyřizu1e:
Tel . :
FAX:
E-mai l :
Datum:

JB-1 070500022
Ing. Jan Ba|ík
515 200 550 -
515 200 512 -
jbalik@smorava.cz
12. května 2009

Pavel Kubeša. KAPAS
|Ó:42981727
Nám. Míru 65/6
79201 Bruntál

Věc:
Předání předmětu d|e Smlouvv o f inančním pronáimu /leasinq/ budow.
náiemní sm|ouva k pozemku a dohoda o budoucí koupi pozemku
číslo 1070500022.

YáŽený pane Kubeša,
dle námi zas|ané výpovědi sm|ouvy o finančním pronájmu č. 1070500022Vám tímto sdě|ujeme, Že níŽe
uvedená nemovitost:

budovy:
budova č.p.1568' objekt byd|enÍ, budova postavená na pozemku parce|ní čís|o 4369
pozemKy:
pozemek parce|ní čís|o 4369, zastavěná p|ocha a náďoří, včetně všech součástí a veškerého
přís|uŠensfuí, které tvoří zejména venkovní Úpravy _ vodovodní přípojka' kana|izační přípojka'
zpevněné p|ochy betonové a d|áŽděné vše zapsáno na |istu v|astnictví č'2456 vedeném pro
katastrá|ní území Bruntá|-město, obec Bruntá| u Katastrá|ního Úřadu pro Moravskos|ezský kraj,
katastrá|ní pracoviště Bruntá|.

b|ÍŽe specifikované v předávacím protoko|u, ktený tvoří nedí|nou součást uvedené smIouvy o finančním
pronájmu, bude od Vás převzata dne 27.5.2009 pracovníkem námi pověřeným.
Žádáme Vás tímto, aby by|a nemovitost k předání pňpravena.
Za S MORAVA Leasing, a.s.
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S MoRAVA Leasing, a. s.'se síd|em Horní náměstí 26zV18' 669 02 Znojmo, |C: 1632 54@
p spo|ečnostzapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajslojm soudem v Brně oddí|. B,v|ožka3745,

tdďm: 515 2f,0511,fax 515 26512' erná|: irf@srnorala.cz


