
DOHODA o NAROVNANi
Uzavfena die ust. § 1903 a nésl. zékona C. 89/2012 Sb obéanského zakonikuv platném znéni m’ie
uvedeného dne, mésice a roku mezi Hasledujicimi (Iéastniky:

Objednatel: Spréva nemovitosti Hradec Krélové, pfispévkové organizace
Sidlo: Kydlinovské 1521. 500 02 Hr‘adec Krélové
Zastoupeny: reditelkou 1mg. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon: 495 774 111
ID datové sohrénky: rkyk8m9
1c? 648 11 069
DIC CZG4811069
Zapsa'na v obchodnim rejstr‘iku u Kra/‘ského soudu vyH/‘adc/ Kré/ové, odd/l Pr, v/oika 51
Ban/(ovni spojeni Komerénl ban/<3 a.s., poboéka Hradec Krélové
é. Uétu 27-315020217/0100 ’

(déle jen objednatet)

a

Zhotovitel: Truhléfstvi Urban, s.r.o.
Sidlo Lidické 502, 552 03 Ceska Skalice
Zastoupeny jednatelem Pavlem Urbanem
T'elefon
Email:
1D datové schra'nky uk68kgu
1C 27501701
DIC CZ27501701
Zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Hradci Kré/ové, odd/l C, v/oZka 22780
Bankovni spojen/ Ceskos/ovenské obchodm’ ban/(a. a. 3., poboéka Trumov
é. dotu 210261524/0300

(dale jen zhotovitel)

1. ?
Nesporné skuteénosti

Dne 12. 11. 2018 byta mezi stranami uzavfena smlouva 0 duo 6. 1858A ((1318 jen ,,smlouva“). ve které
se zhotovite: zavézal prove’st pro objednatele vyménu épaletoch oken na budové Karla IV. ép. 493 v
Hradci Krélové (dale jen ,,di|o"). Dilo mél provést 0d 7. 1. 2019 do 6, 5, 2019. Gena dila byla ujednana
ve vyéi 469.250 Ké bez DPH.

Zhotovitel vyhotovil dokumentaci pro provedeni dila a‘ pfeda! ji objednateh,

H.
Sporné skuteénosti

Dne 8. 4. 2019 zhotovitel pisemné oznémil objednateli, :26 0d smlouvy odstupuje, a to zduvodu
prekaZek vprovedeni dila na strané objednatele. Jednalo se zejména o existenci nezakreslené
se’adrokartonové priéky vjednom z bytu, indikujici nu‘tnost jeji demontézie a vznik viconaklado oproti
pflvodné dohodnuté cené. dale rozdilné rozméry oken oproti stavu vzadavaci dokumentaci a
nestandardm’ rozmér vchodovych dveri do budovy, nesouci sebou daléi vicenéklady spoCivajioi
v demontééi a opétovné montaZi 112 vyrobenych oken.

Objednatel pripisem ze dne 16. 4. 2019 toto odstoupeni zhotovitele neakceptoval, kdy ma 2a to, 2e
odstoupem’ nevyvolaio prévm’ uoinky Namita, 2e skuteénosti uvedené v odst. 1 tohoto Clanku mom



zhotovitel zjistit provedem’m osobm’ prohlidky, které byla UCastm’kCJ vérového Fizeni umoZnéna Date
namita, 2e ohledné vicenékladfl nabidl na osobni schflzce dne 5.4.2019 zhotoviteli. 2e demontaz a
opétovnou montéz sédrokartonové pfléky provede: na viastni néklady.

Objednate! poiadoval za zruéeni smlouvy smluvnii pokutu ve vyéi 20% z ceny dila‘

III.

Mezi smluvnimi stranami jéou tak préva sporna a pochybné spoéivajici v tom, zda zhotovitel odstoupi!
0d snflouvy oprévnéné a zda objednateli vznik‘ v pfipadné akceptace odstoupeni 0d smlouvy nérok na
odstupne’ uvedené v Cl, IX, odst, 1 smlouvy‘

IV.
NarOvnéni

Uéastnici této dohody prohlaéuji, ie sporné préva a povinnosti vyplyvajici zejména 2 6|. II. této
ohody se ruéi a nahrazuji prévy a povinnostmi novymi, které zni takto:D

a) Smiouva o dilo CD 1858A zanikla ke dni doruéeni projevu vflle obsahujiciho odstoupem’ 0d
smlouvy objednateli. ‘

b) Zhotvitei se zavazuje zaplatit objednateli bastku 85.000,~ KC do patnécti (15) pracovnich dnfi
od uzavfeni této dohody. Uhrazenim tétoiééstky jsou uspokojeny veékeré na’roky objednatele
ze zaniklé smlouvy o dHo C. 1858A, vCetné naroku na nahradu ékody,

c) Objednatel se stava viastm’kem pfedane’ dokumentace.
d) Smluvni strany prohlaéuji, Ze ztitulu zaniklé smlouvy o dilo (5. 1858A nemaji vfléi sobé

ia’dny’ch dalél’ch narokfl vyjma néroku specifikovanych v 6|, IV‘ této dohody‘

;V.

Tfato dohoda se uzavira ve tfech vytiscfch Objedn‘atel obdrii dva a zhotovitel jeden vytisk5
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zhotovitel objednatel
Zast Pavlem Urbanem zast lng. Jaroslavou Bernhardovou
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Sprévce rozpoétu:
Dne:




