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Dohoda o narovnání
dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),

v platném znění, uzavřená mezi;

^ázev: Městská část Praha 14
Sídlo: Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
^rávní forma: 801 - Obec
Zastoupen; Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

a

Název: Ekologické a inženýrské stavby, spoi. s r.o.
zkratka EKIS, spol. s r.o.

Sídlo: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9
IČO: 18626084
DIČ: CZ18626084
^rávní forma; Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362
Zastoupen; Ing. Miloš Smolík a Eva Smolíková, jednatelé
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
ííslo účtu: 4012303031/0100

(„zhotovitel'*)
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Cl. 1

(1) Na základě Smlouvy o dílo č. 0836/2017/OI/1050 (dále jen „SoD“) uzavřené dne 4. 12.
2017 mezi účastníky této dohody, byl zhotovitel povinen provést stavební práce
v souladu se smlouvou a jejími přílohami.

Cl. 2

(1) Zhotovitel uplatnil vůči Objednateli finanční nárok plynoucí z SoD ve výši 3 109 683,50
Kč bez DPH, a to z důvodů vícenákladů způsobených vadami projektové
dokumentace.

(2) Objednatel neuznal nárok Zhotovitele v plné výši.

Cl. 3

(1) Objednatel uznává finanční nárok Zhotovitele na částku 1 614 963,35 Kč bez DPH.

(2) Zhotovitel podpisem této dohody potvrzuje takto stanovenou výši finančního nároku.

(3) Objednatel podpisem této dohody potvrzuje takto stanovenou výši finančního nároku a
zavazuje se tuto částku uhradit Zhotoviteli.

ČI. 4

(1) Smluvní strany jsou tak na základě této dohody zcela vyrovnány a nemají vůči sobě
v souvislosti s výše uvedeným finančním nárokem zhotovitele žádné závazky či

nároky.

(2) Dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené
vztahy plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

(3) Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění
jednat za smluvní stranu.
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(4) Obě strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

(5) Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech splatností
originálu, přičemž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

(6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá režimu zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato dohoda nabývá platnosti
podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění
zajistí objednatel.

(7) Uzavření této dohody bylo schváleno dne 16. 12. 2019 usnesením č. 751/RMČ/2019.

Přílohy:
Posouzení finančního nároku zhotovitele

V Praze dne V Praze dne * 2. 12, 2019

spol. s r.o.


