
ADVOKA’TNI’ KANCELA’R - IUDr. Zdenék Rudolecky’
advokdt zapsanfi v seznamu advoka'tl? vet/ene'm CAK v Praze pod registraém’m (Vs/em 1124

Tovo ndbf. 367, 500 02 Hradec Krélové
Tel.: 495 514 734, 495 514 757, Fax: 495 514 853, E-mail:

kancelar@akrudolecky.cz

DOHODA 0 NAROVNANi é. MUHO-SML/158/2019

Uéastm’ci smlouvy:

1) Mésto Holice, I(':: 00273571
zastoupené starostou Mgr. Ondf'ejem Vyborny'm
se sidlem Holubova 1, 534 01 Holice

bankovni spojeni: 19—1628561/0100
(délejen ,,0bjednatel“)

2) Kur§tejn stavebm’ a obchodni firma s.r.0., 16: 28762576,

zastoupené jednatelem Radkem Kurétejnem
se sidlem Jezbof‘ice ép. 78, 530 02
obchodni spoleénost zapsané v obchodm'm rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci
Krélové, v oddile C, vloika 26075

bankovni spojeni: 276007799/03 00
(délejen ,,zh0t0vitel“)

uzaviraji niie uvedeného dne ve smyslu ust. §§ 1903 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb. obéanského
zékoniku, v platném zném’ (délejen ,,0béansky zékonik“) nésledujici

dohodu 0 narovnzim’
1.

Na zékladé smlouvy o dilo é. MUHO—SML/110/2018, uzavfené dne 28.8.2018 (déle jen
,,SOD“), mezi uéastniky této dohody mél zhotovitel provést stavebni préce na akci Rekonstrukce
domu ép. 319 (domek na hf‘bitové) za smluvni cenu dila ve v51§i 2.183.738,79 K6 bez DPH.
Zhotovitel zahéjil Fédné provédém’ dila, av§ak z dfivodu na strané objednatele, kdy v prfibéhu
realizace dila se rekonstmkce uvedené nemovitosti projevila pro objednatele jako nerentabilni a
stavebni staV této nemovitosti donutil objednatele k jejimu zbouréni, byla na névrh objednatele
SOD ukonéena..
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II.

Zhotovitel tvrdi, ie V dfisledku nemoinosti dokonéem’ a pf‘edéml' dila z dflvodfi na strané
objednatele mu vznikla ékoda ve formé u§lého zisku podle ustanovem’ § 2952 obéanského
zékoniku ve vy'§i 237.127.03 Ké a Zédé objednatele 0 l’Jhradu této ékody.

III.
Vrémci zachovém’ dobry'ch vztahfl mezi L'Iéastm'ky této smlouvy objednatel uplatnény’

nérok zhotovitele na zaplacem’ shora uvedené §kody akceptuje a uznévé c0 do dfivodu i vyée a
zhotovitel reciproéné uvédf, 2e §k0da V uplatnéné Vy§i je ééstkou koneénou, takie pokud by se
V budoucnu prokézalo, Ze zhotoviteli ékoda vznikla V ééstce vy§§i nei 237.127,03 K6, nebude
§k0du nad reimec posledné uvedené ééstky vfiéi objednateli uplatfiovat a pf'ipadného néroku na
jeji uplatnéni se zhotovitel vzdévé.

IV.
Touto dohodou upravuji jeji Uéastnici podle § 1903 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb.

(obéansky zékonik) Véechna vzéjemné préva a povinnosti vyply’vaj 1'c1' ze SOD ajejiho ukonéeni.

V.
Objednatel se timto zavazuje na zékladé usnesem’ zastupitelstva mésta 6. 90 26 Cine

23.4.2019 zaplatit zhotoviteli ééstku 237,127.03 Ké ze shora uvedeného titulu nejpozdéji do
31.5.2019. Zhotovitel prohla§uje, ie L'lhradou této ééstky budou jeho veékeré néroky ze shora
uvedené SOD zcela uspokojeny. V pf'l’padé, Ze objednatel neuhradi zhotoviteli sjednanou ééstku
V terminu do 31.5.2019, je zhotovitel oprévnén 0d této dohody 0 narovném’ odstoupit a uplatnit
daléi néroky na néhradu §k0dy (nad rémec ééstky ve vy'éi 237.127,03 Ké), pfiéemi V dfisledku
odstoupeni 0d této dohody narovnéni ze strany zhotovitele automaticky zanikaji i prévm’ fiéinky
vzdém’ se préV ze strany zhotovitele uvedené V (:1. 111. te’to dohody 0 narovném’.

VI.
P0 splném’ povinnostf vyplyvajicich ztéto dohody, budou Uéastm’ci smlouvy zcela

vyrovnéni a nebudou mit Vfiéi sobé V souVislosti s SOD (3i jejim ukonéenim Zédné zévazky 6i
néroky.
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Mésto Holice Kurétejn stavebni a obchodm’ lima s.r.0.
Mgr. Ondf‘ej Vy'borny Radek Kurétejn
starosta Mésta Holice jednatel firmy
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