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Ve Znojmě, dne 23'2,2010

Věc:
VÝpověď - Smlouva o finančním pronáimu /leasinql budovv. náiemní smlouva
k pozemku a dohoda o budoucí koupi pozemku. (dále ien smlouva|

YáŽeni'
na zák|adě sm|ouvy č' 40302031 jste by|i povinni zap|atit sp|átky nájemného ve sjednané výši. Jak p|yne z naší
účetní evidence, neby|y Vámi ke dni odeslání této výpovědi zap|aceny níŽe uvedené sp|átky nájemného:

Částky v měně: CZK

fujco ť? (
s rnorila

LeasingNájemce
Pave| Kubeša
Nám. Míru 65/6
cz-79201 Bruntá|

Korespondenční adresa:
Pave| Kubeša
nám' Míru 65/6
cz-792 01 Bruntál

D|užené sp|átky:
číslo sptátky
072to96

073/096

074l096

075/096
076/096
o77t096

Splatná ke dni
'10.08.2009

10.09.2009

10. '10 .2009

10.1  1  .2009

10.12.2009
'10 .01 .2010

částta k úhradě
58.080,00

58.080,00

58.080,00

58.080,00
58.080,00
58.080,00

Uhrazeno
37.080,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Neuhrazeno
21.000,00

58.080,00

58.080,00
58.080,00

58.080,00
58.080,00

Smluvní pokuta
2.068,50

4.820,64

3.949,44
3.049,20

2.178,00
1.277.76

10.02.2010 58.080,00 0,00 58.080,00 377,52

Celkem 406.560,00 37.080,00 369.480,00
Pohledávka včetně sm|uvní pokuty: 387.20í'36

17.721.06

Z důvodů výše uvedených
VY P o V I D A M E s okamžitou účinností smlouvu č. 40302031,

kde předmětem finaněního pronájmu /leasingu/ je

budova:
Bruntá|, č.p. 65' objekt byd|ení, budova postavená na pozemku parce|níčís|o 92
pozemek:
parce|ní čís|o 92, zastavěná p|ocha a nádvoří o výměře 370 m.
nemovitostizapsané na |istu v|astnictví čís|o 19í6 vydaném Katastrá|ním úřadem v Bruntá|e pro obec Bruntá|a
katastrá|ní území Bruntá|.město

Uvedená smlouva tak zan!ká doruěením této výpovědi.

Sdě|ujeme Vám zároveň, Že dne 10.3.2010 dojde zástupci našíspo|ečnosti k odebrání předmětu.

Proto Vás vyzýváme, aby předmět |easingu by| připraven k předání, a to včetně veškerého přís|ušensfuí.
Neučiníte-|itak, vystavujete se povinnosti náhrady škody vůči našíspo|ečnostive formě uš|ého ziskuz 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 uŽívánícizívěci.

Za S MORAVA Leasing, a.s.
Vyřizuje:
Ing. Jan Ba|ík

----a:--- ;.t; S MOBAVA Leasing, a.s.
Homí náměstí 264 t 18

prokurista' ředite| úseku 669 02 ZNOJMO
lČo:16325460

D|Č: cz16325460

S MORAVA Leasing, 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' tČ: 16325460


