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Nájemce
Pave| Kubeša. KAPAS
Nám' Míru 65/6
Cz-7g2 01 Bruntá|

Korespondenčn í ad resa:
Pave| Kubeša. KAPAS
nám. Míru 65/6
Cz-792 01 Bruntá|

Ve Znoimě. dne 23'2,2010

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

VáženÍ.
na zák|adě sm|ouvy č. 1070500022 jste by|i  povinni zap|at it  sp|átky nájemného ve sjednané výši. Jak p|yne
z naŠí účetnÍ evidence, neby|y Vámi ke dni odes|ánítéto výpovědizaplaceny níŽe uvedené sp|átky nájemného:

Částky v měně: CZK

DluŽené splátky:
Čís|o sp|átky Sp|atná ke dni Částxa k úhradě Uhrazeno Neuhrazeno
040/096

041 /096

0421096
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044t096

045/096

046/096

047/096

10.07.2009
1 0 08 2009
1 0 09 2009

10 . 10 . 2009
10.1  1  2009

10.12.2009
'10 .0  t  .201 0

10.02.2010

112.937 .00  4 '1  .063,00
112.937.00 0,00
112.937,00 0,00
112.937.00 0,00
112.937.00 0 ,00
112.937,00 0,00
112 . 937 , 00  0 , 0 0

71.874,O0

112.937,OO

112.937,00

112.937,O0

112.937,OO

112.937,00

112.937,00

SmIuvní pokuta
8.193,64

11.124,29

9.373,77

7.679,72
6  o 2 o  í o

4.235,14

2.484,61

734,09112.937,00 0,00 112.937,00

Celkem 903.496,00 41.063,00 862.433,00
Pohledávka včetně sm|uvnípokuty: 912'187,45

49.754.45

Z důvodů výŠe uvedených
V Y P o V l D A M E s okamžitou účinností smlouvu č' 1070500022.

kde předmětem finančního pronájmu /leasingu/ je

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 iocha a nádvoří,  včetně všech součástí a veškerého přís|ušenství,
které tvoří zejména venkovní úpravy -  vodovodní přípojka,  kanal izační přípojka,  zpevněné plochy betonové a
d|áŽděne vŠe zapsáno na | is tu v|astn ictví č'2456 vedeném pro katastrá|ní územíBruntá l -město,  obec Bruntá| u
Katastrá|ního Úřadu pro Moravskos|ezský kraj ,  katastrá|ní pracoviště Bruntá| .

Uvedená sm|ouva tak zaniká doručením této výpovědi '

Sdě|ujeme Vám zároveň, Že dne 10.3 '2010 dojde zástupc i  našíspo|ečnost i  k  odebrání předmětu.

Proto Vás vyzýváme, aby předmět |eas ingu by| př ipraven k předání,  a to včetně veškerého přís|ušenstv i .
Neučiníte-| i  tak,  vystavujete se povinnost i  náhrady škody vůči naší spo|ečnost i  ve formě uŠ|ého z iskuzrea| izace
da|šího |eas ingu této věc i j iným nájemcem, popř .  z  prodeje věc i .  Dá|e se vystavujete nebezpečítrestného stíhán.
ve smyslu ust $249 trestnÍho zákona za neoprávněné uŽívání cizí věci.
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Pave| Kubeša . KAPAS
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Nám. Míru 65/6
792 01 Bruntá|

Věc.
Předání předmětu dle Smlouvv o f inančním pronáimu /leasing/ budovv.
náiemní smlouva 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 nádvoří, včetně všech součástí a veŠkerého
přís|ušenství, které tvoří zejména venkovní úpravy -vodovodní přípojka, kana|izační přípojka'
zpevněné plochy 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|n í oracoviště Bruntál'

blíŽe specifikované v předávacím protoko|u, který tvoří nedí|nou součást uvedené sm|ouvy o finančním
pronájmu, bude od Vás převzata dne 10.3'2010.v 1100 hodin pracovníkem naší spo|ečnost i .
Zádáme Vás tímto, aby byla nemovitost k předání připravena.
Za S MORAVA Leasino. a.s.
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