
Dohoda o ukončení Smlouvy č. 19/2011
(dále jen „dohoda“),

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Město Veselí nad Moravou
se sídlem: tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou
zastoupené: ., starostou 
IČO: 00285455 
DIČ: CZ00285455
bank. spojení:
č. ú.: 19-1442991379/0800
na straně jedné, dále jen jako „poskytovatel“

a

2. Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové město
zastoupená: , vedoucím Oddělení hospodářské správy

v Brně 
IČO: 72080043 
DIČ: CZ72080043
bank. spojení:
č.ú.
ev. číslo AVISme: 12/311/0001/01

adresa pro doručování písemností: Finanční  úřad  pro  Jihomoravský  kraj,  Územní
pracoviště ve Veselí nad Moravou, nám. Míru 1759, 698 01 Veselí nad Moravou 

na straně druhé, dále jen jako „objednatel“

poskytovatel  a  objednatel společně  též  jako  „smluvní  strany“  nebo  jednotlivě  jen
„smluvní strana“

I. Úvodní ustanovení

1. Mezi poskytovatelem  a  objednatelem byla  dne  21.  12.  2011  uzavřena  Smlouva  
č. 19/2011 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zajišťování ostrahy majetku a
bezpečnosti  osob  ve  Městě  Veselí  nad  Moravou  prostřednictvím  pultu  centrální
ochrany, umístěného v budově č.p. 1219, ulice Železničářská ve Veselí nad Moravou.

II. Předmět dohody

1. Smluvní  strany  se  v souladu  s ustanovením  čl.  VI  smlouvy  dohodly  na  ukončení
smluvního vztahu založeného smlouvou, a to ke dni 31. 08. 2019. 

2. Smluvní strany se zavazují vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky vyplývající
ze  smlouvy  bez  zbytečného  odkladu  po  ukončení  smlouvy.  Splatnost  faktur
vystavených poskytovatelem se pro tyto účely sjednává v délce 21 dnů ode dne jejich
doručení objednateli.



III. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel  bere  na  vědomí,  že  smlouva  i  dohoda  budou  uveřejněny  v registru
smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a o  registru smluv  (zákon o registru  smluv),  ve
znění pozdějších předpisů.  Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Dohoda nabývá  platnosti  dnem podpisu  obou  smluvních  stran  a účinnosti  dnem  
31. 08. 2019, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Dohoda se  vyhotovuje  ve  dvou  stejnopisech  podepsaných  oprávněnými  zástupci
smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany tímto prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a na důkaz
toho připojují níže své podpisy.

V Brně dne 14. 8. 2019 Ve Veselí nad Moravou dne 

za objednatele: za poskytovatele:

…………………………………… …………………………………
     
vedoucí Oddělení hospodářské       starosta
              správy v Brně
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