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DOHODA O NAROVNANI

uzavřená dle $ 1903 a násl' zákona č;' 8912012 Sb', občanského zákoníku, ve znéni
pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Paľdubický kraj
se sídlem Komenského náměstí 125,532't1 Pardubice
lČ:7o\o2822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D', hejtmanem
(dále jen,,objednatel")

a

ARGHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
se sídlem Třebíě, V. Nezvala 56/68, PsČ 67401
lČ: 60753013
spisová znaćka rejstříkového soudu: C19429 vedená u KS v Brně
zastoupen:
(dále téŽ jen ,,zhotovitel")

Ölánek l.
Úvodní ustanovení

't. Smluvní strany uzavřely dne 'ĺ9. 07.2017 smlouvu o dílo č. oR/17123149 na zhotovení
stavby,,Přĺhrádek Pardubice", kterou následně upravily dodatkem c' 1 ze dne 28' 02' 2019
a dodatkem ć,' 2 ze dne 14. 11 ' 2019 (dále jen ,,smlouva"). Smlouvou se zhotovitel zavázal
řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmĺnek této
smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavázal za podmínek této smlouvy dílo převzít a
zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

2' Změny smlouvy bylo moŽné v souladu s ust. čl. Vl odst. 5 smlouvy činit pouze písemně, a
to formou vzestupně ocíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

3. S ohledem na skutečnost, Že stavba ,,Příhrádek Pardubice" měla být v souladu s ust. čl' l
odst' 2 smlouvy provedena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované spoleÖností
lNREco, s.r'o., se sídlem Škroupova 441t9,5oo 02 Hradec Králové, ll:48155586 a změn
provedených dodatky č. 1 a 2, je pochybné, jestli neprovedením prací souvisejících se
založením trávníků a s výsadbou keřů a ovocných stroml]l, tak jak jsou pro účely této dohody
popsány ve změnovém listu č' 5 v celkové výši 51 877,58 Kč bez DPH, byť se zohledněním
při fakturaci, bez toho aby uvedená změna byla předmětem dodatku, nedošlo k porušení
smlouvy.

čÉnek ll.
Sporná pľáva a povinnosti

1. Sohledem na absenci dodatku smlouvy, který by řešil neprovedení zaloŽenÍ trávníků a
práce související s výsadbou keřů a ovocných stromů dle změnového listu č. 5 v celkové
hodnotě 51 877,58 Kč bez DPH, vyplývajÍcí z neuskutečnění celého rozsahu díla dle
smlouvy, byť se zohledněním při fakturaci, je sporné, jestli byl předmět díla proveden
v souladu se smlouvou.



Clánex lll.
Narovnäni

'1. Smluvní strany se za účelem odstranění pochybností dohodly na narovnání nejasných práv
a povinností vyplývajících ze smlouvy uvedených v čl. ll této dohody.

2. S ohledem na okolnosti neprovedení uvedených prací, které jsou smluvním stranám
známy, smluvní strany povaŽují i v přĺpadě neprovedeni zaloŽení trávníků a prací
souvisejících s výsadbou keřů a ovocných stromů, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listu
č. 5 v celkové výši 51 877,58 Kč bez DPH předmět díla provedený v souladu se smlouvou.

3. Smluvní strany se za Účelem odstranění pochybností dohodly, Že s ohledem na
neprovedení prací specifikovaných v čl. ll odst. 1 této dohody se smluvní cena bez DPH
uvedená v čl' ll odst. 1 smlouvy s přihlédnutím k vlivům zaokrouhlování sniŽuje o částku
51 877 ,58 Kč, částka DPH o 10 894,29 Kč a cena včetně DPH o lástku 62771,87 Kč.

článek |V.
Závěreć,ná ustanovení

1.YzĄemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí
příslušnými právními předpisy, zejména oběanským zákoníkem.

2. Tato dohoda je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, z nichŽ po jednom stejnopisu obdrŽí
kaŽdá ze smluvních stran'

3. Tato dohoda o narovnání byla schválena Radou Pardubického kraje dne 16. 12. 2019
usnesen ím č;. Rl 237 21 19.

4. Tato dohoda nabiývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti
zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, Že objednatel bezodkladně po
uzavření této dohody odešle dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného
Ministerstvem vnitra Čn. o uveřejnění dohody objednatel bezodkladně informuje
zhotovitele, nebyl-li jeho kontaktní údaj uveden přímo do regĺstru smluv jako kontakt pro
notifikaci o uveřejněnĺ.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, Že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, Že si
dohodu před jejím podpisem přecetly, rozumí jĺ a s jejím obsahem souhlasí v plném
rozsahu, a że ji uzavÍrĄI svobodně a váŽně. Na důkaz výše uvedeného připojují své
vlastnoruční podpisy.

6. Nedílnou součástítéto dohody jsou následující přílohy:

Příloha č' 1: Změnový list č. 5 včetně soupisů prací

V Pardubicích dne - 7. 01. 20Zc V Pardubicích dne

Za objednatele Za zhotovitele

Pardubic KY spol. s r.o.

2

JUDr. Marti
n
ický, Ph.D

ARCHATT P



čĺslo oZ: 05ozNÁMENĺ ZMĚNY
Zhotovitel: ARCHATT PAM TKY spol. s r.o
lnvestor: 12.201
Název akce: Příhrádek Pardubice cz 06.3.3310.0'0.0rí6 036'0005774

Způsob odeslání / předání
datum:

poštoun e-me osobně|J

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na

na öást

PfuúĺtétzmÖnv:
neprovedenĺ sadových úprav

Pooie a zdtlvodnění zmÖnv:

Jedná se o neprovedené pĺáce souviseilcí se zaloŽenim tĺávnĺků a neprovedené práce
souvisejíci s výsadbou keŘ} a ovocných sÍomů- Důvodem neprovedení těchto prací
bylo provádění dalšího projektu Pk a to pok!ádku optických kabelů pro Přihrádek, která
probĺhala koncem listopadu 2019 vdobě pfudánĺ stavby (29. 11.2019) vmistech
projektovaných sadovýcłt tipĺav.

jiné okolnostiElchyba zhotovitebfl vyššĺmocfl

l

chyöa v PD

qydává

s navrženými změnami souhlasi

technického dozoru stnĺby:

Stanovisko projektante strvby:

Projektant s navrŽenými změnami souhlasĺ

vícepráce /
objďnatele

zL 05



číslo ZL: 05zMĚNoVý LlsT

Zhotovite!: ARcHATT PAMÁTKY spol s r.o.
Změnový list vvstavil
Datum: 09. 12.2019

Podepsanĺ zmocněnci potvrzujĺv souladu se Smlouvou o dílo č. oR/17123149 tuto změnu
rozsahu dĺ!a:

Předmět změnv:

neprovedenĺ sadových úprav

Popis a zdůvodnění změnv:

Jedná se o neprovedené práce souvisejĺcí se zaloŽenĺm trávnĺků a neprovedené práce
související s vtýsadbou keřů a ovocných stromů. Důvodem neprovedení těchto prací bylo
prováděnĺ dalšÍho projektu Pk a to pokládku optických kabelů pro Přĺhrádek, která
probĺhala koncem listopadu 2019 vdobě předání stavby (29. 11. 2019) vmístech
pĄektovaných sadových úprav.

Počet

Cena méněprací bez DPH:

- 51 877'58 Kě

Cena bez DPH:

r_ Kč

cena změny bez DPH:
- 5,l 877'58 Kč

sjednaná doko ĺdĺla:

Termín dokončení díla se nemění

Výsledná cena změny s DPH:

- 62 771'87 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmĺnky o dĺlo a budou provedeny ve stejné úrovni
do jakosti materiálů, provedenĺ apod. tak, jak poŽaduje nebo předpokládá Dokumentace

celé dĺlo.
Podpis zmocněnce objedn

Datum: Datum: 09.12.2019
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Pardubice, Příhrádek č.p. 6 - 8Stavba: zL 05

ré Město
Proj ektant

'otČ:

0bjedn

DlČ CZ70892822Komenského náměstí 125
Pardu

ARCHATT PAMATKY spol, s r.o.
V. Nezvala 68/56
67401 Třebíč

lČ0: 607530'l3
olč: CZ60753013

zhotoütet:

Vypracova[:
Rozpĺs ceny Celkem
H5V

PSV

MON

Vedtejší náktady

ostatní náktady

Celkem

Záktad pro sníženou DPH 15%
Snĺžená OPH %%
Záktad pro základni DPH 21 % 51 877.58 czr
Záktadnĺ DPH lo /o cĹK
Zaokrouh[enĺ 0,00 czK

ena.celkem'bez
Gena

czK
czK

Za zhotovitele Za objednatele

dnev I rebtct

Reka e dílčích
tĺslo Näzev z.sKtao pro

Śńíiéńôll nPH
z,aKta0 Pro zaxla0nt

npH DPH celkem Cena celkem %

Stavba 0 51 877,58 10 894.29 62 771.87
Dúm č.p. 6+701 0 19 492.50 4 093.43 23 585.93
Dúm č.p. 8o2 0 32 385.08 6 800.87 39 185.95



soUPts PRĄcÍ

Pardubice, Příhńdek ŕ.p. 6 - 8
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Stavba:

obj€kt:

souPts PRÁcí

Párdubĺce, Přĺhrádek č.p. 6 - 8
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