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DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO 
 

 

 

č. 0209/2019/OST/OMI 

 

 

 

„Stavební úpravy- propojovací chodník Sadová – Bratří Nejedlých, 
Beroun“ 

 

Smluvní strany: 

Název Město Beroun 

IČO 00233129 

DIČ CZ00233129 

Adresa sídla Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun 

Právní forma 801 - Obec 

Osoba oprávněná zastupovat 
objednatele 

RNDr. Soňa Chalupová, starostka města 

Zástupce ve věcech 
technických 

Ing. Miloslav Ureš, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun 

Petr Chlad, technik odboru majetku a investic MěÚ Beroun 

dále jen objednatel – na straně jedné 

 

a 

 

Název AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

IČO 493 56 089 

DIČ CZ49356089 

Adresa sídla Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 

Právní forma společnost s ručením omezeným 

Zápis v obchodním rejstříku spisová značka C 19775 vedená u Městského soudu v Praze  

Osoba oprávněná zastupovat 
zhotovitele 

Ing. Jan Fadlejevič  
Ing. Jan Žurek  

dále jen zhotovitel – na straně druhé 
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1. Předmět dohody 

 

1.1. Smluvní strany spolu dne 18. 9. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 0480/SOD/OMI/2018 

„Stavební úpravy-propojovací chodník Sadová - Bratří Nejedlých, Beroun“ dále jen 
(„smlouva“). Předmětem díla mělo být propojení dvou současných chodníků v ulici Bratří 
Nejedlých, přerušených stávajícím křížením s ulicí Sadová v Berouně. 

 

1.2. S ohledem na skutečnost, že realizace díla dosud nebyla zahájena, se smluvní strany  dohodly, 
že podle článku 13.3. smlouvy tuto smlouvu písemnou dohodou ukončují ke dni 31. 3. 2019. 

 

1.3. Smluvní strany prohlašují, že realizace díla nebyla zahájena a zhotovitel nemá nárok na    
 úhradu sjednané ceny za dílo dle smlouvy a to ani zčásti. 

 

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že mu na základě smlouvy nebo jiných činností souvisejících se smlouvou 
nevznikla žádná škoda, ani jiná újma, kterou by mohl požadovat po zhotoviteli. 

 

1.5. Objednatel prohlašuje, že mu na základě smlouvy nebo jiných činností souvisejících se 
smlouvou nevznikla žádná škoda, ani jiná újma, kterou by mohl požadovat po objednateli. 
 

1.6. Smluvní strany prohlašují, že mají vyrovnány všechny závazky ze smlouvy a nebudou tak vůči 
sobě v budoucnu uplatňovat jakékoliv nároky v souvislosti se smlouvou. 

 

 

2. Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.2. Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží dva. 

2.3. Tato dohoda je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.2. Vnitřní směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek č. 1/2016 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 
18/2016 ze dne 6. 4. 2016. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny 
všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání. 

 

 

V Berouně dne 28.3. 2019                                           V Berouně dne 21.3. 2019 

 

 

 

 

______________________                                                                  ______________________ 

   RNDr. Soňa Chalupová                                  Ing. Jan Fadlejevič 

 

 

 

                  _____________________ 

              Ing. Jan Žurek 


