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Ev. č. 0024/2020

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

znění, uzavřená mezi:

Město Šlapanice

Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

ÍČO: 002 82 651 

DIČ: CZ00282651

Zastoupeno: Mgr. Michaela Trněná, starostka 

(„objednatel“)

a

DEICÓNTA, a.s.

Sídlo: Dřetovice 109, Stehelčeves 27342 

IČO: 25006096 

DIČ: CZ25006096

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

Zastoupena: . . .. . . ............. ..............., členem představenstva

(„dodavatel“)

ČI. 1

(1) Smluvní strany uzavřely dne 16, 6. 2019 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. 0007/2019 (č.

objednatele) ze dne 05.2.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), a to ve vztahu ke změně rozsahu 

díla a provedených prací (dále jen „dodatek č. 1“). Uzavřením dodatku č. 1 došlo ke změně 

Smlouvy o dílo v bodu 4.1 Doba plnění, .

(2) Dodatek č. I podléhal dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), v platném znění, povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv, 

přičemž taková smlouva (dodatek) je dle § 6 odst, I téhož zákona účinný nejdříve dnem 

uveřejnění. Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv dne 17. 7. 2019.
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ČI. 2

(1) K uveřejnění dodatku č. 1 došlo po uplynut! lhůty 30 dnů od podpisu a shora uvedení účastnící 

tímto uzavírají dohodu o narovnáni, aby postavili najisto práva a povinnosti vyplývající z této 

skutečnosti.

ČI. 3

(1) Dodavatel prohlašuje, že se cítil být dodatkem vázán ihned po podpisu, a tedy i před 

uveřejněním v registru smluv.

(2) Rovněž objednatel prohlašuje, že se cítil být dodatkem vázán ihned po podpisu, a tedy i před 

uveřejněním v registru smluv.

ČI. 4

(1) Účastníci jsou tak na základě této dohody zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě v souvislosti 

s uzavřením dodatku č. 1 žádné nevypořádané 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.

(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 s platností 

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 

zajisti objednatel.
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Doložka podle § 41 zákona ě, 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:

Tato Smlouva byla schválena na 40. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 22.1,2020.

Přílohy:

1) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. 5, 0007/2019 ze dne 5, 2. 2019

Ve Šlapanicích dne__. __. 2020 V Praze dne . . 2020

i , . Digitálnípodepral
Mgr, Michaela,Mg».MichaelaTínéná 
Trnpná Ďaiwmsaoiftous11 . 07:59:1? +0100'

Město Šlapanice 
Mgr. Michaela Tměná 
starostka

I r v r i  A l o ř  Digitálně podepsallng. 
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P i - a v á b  Datum: 2020.01.23
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DEKONTA, a.s. 
......................... 
člen představenstva
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Příloha;

i  EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnost

. ■■.''Vv.rJ;O perační program Živolní prostředí
KS-ČJ/49179-19/VOJ 

Ev.č, 0007/2019

Smlouva o dílo 
Dodatek č. 1

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném znění

Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu 1CEC
-  Šlapaníce

mezi:

Název: Město Šlapaníce
Sídlo: Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapaníce
IČO: 002 82 651 ' ' .......... .......... .........

j5 i '&  _  ̂_
Právní forma: 
Zastoupen:

(„objednatel")

a

Název:

CŽÓÓ282651 
601 - Obec
Mgr, Michaela Tměná, starostka

DEKONTA, a.s. “  “  ............
Sídlo: Dřetovlce 109, Stehelčeves 27342
ÍČO: 25006096 .............................. ...........  ;
DIČ: ČŽ25006Ó96
Právni forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12280
Zastoupen: ........................................., Předseda představenstva
Bankovní spojeni: ................................
Číslo účtu: .............................

(„zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly, že uzavírají ke Smlouvě o dílo ev. 5. 0007/2019 (č, 
objednatele) ze dne 05.2.2019, tento Dodatek č. 1, kde se Smluvní strany se dohodly na 
změně rozsahu díla provedených prací, které vyplynuly z potřeby při provádění díla a jsou 
nutné pro provedení bezvadného díla:

MéÚ ěíapanlee 
MasaiyKovp námčsll 100/7 
Doručena: 16.07.2019 10:44:49 
OISM.ĎJ/55897 . 19/ 
listy: 1 
přílohy: 0

sir. 1 z 2
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Smlouva o dílo „Odstraněni staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC -- Šlapanice“

Tímto dodatkem se měn! ČI:

[ ' ^  .............  ' ........................................................ ................................................... .............. ... ...............................................................................

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

předáni staveniště: do 7 dnů od výzvy objednatele

dokončeni díla: předsanačnl doprůzkum do 10-tí týdnů od zahájení díla,
nejpozdějí do 21.6.2019

projektová příprava do 6 měsíců od zahájeni díla, 

sanační práce do 60 měsíců od zahájení díia, nejpozději však do 30.11.2023.

Ostatní ujednáni smlouvy zůstávají beze změny.



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 125924229-259201-200124070851 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 6 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě nebyl podepsán.

Vystavil: Město Šlapanice 
Pracoviště: Město Šlapanice 
Ve Šlapanicích dne 24.01.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
..........................................

.......................................

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky

