
 

 

Plzeň, statutární město                                                                                                     MVDr. Martin KOŘÍNEK 

2018/006918 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
 

 

I.  

Smluvní strany 

 

Objednatel: Statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 2 - Slovany 

  Koterovská 83, 307 53 Plzeň 

  zastoupený starostou Ing. Lumírem Aschenbrennerem 

                        k podpisu oprávněn na základě zmocnění ze dne 15.04.2019:  

                        místostarosta Roman Andrlík   

  IČ: 00075 370, DIČ: CZ00075370 

  bankovní spojení:  

                         (dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel: MVDr. Martin Kořínek 

  veterinární ordinace Plzeň   

  IČ: 40241955, DIČ: CZ 650 514 0785 

   

(dále jen zhotovitel) 

uzavírají tuto dohodu: 

 

II.   

Předmět dohody 

 

Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo č. 2018/006918 ze dne 27. 11. 2018 

dohodou ke dni nabytí účinnosti vyhlášky č. 8/2019, kterou se mění vyhláška statutárního 

města Plzně č. 19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů, ve znění vyhlášky č. 

12/2007, vyhlášky č. 6/2009 a vyhlášky č. 1/2013. 

 

Smluvní strany prohlašují, že dnem ukončení smlouvy považují veškerá svá práva a 

povinnosti plynoucí ze shora specifikované smlouvy o dílo za vypořádané a nemají vůči sobě 

žádné další závazky.  

 

III.  

Závěrečná ustanovení 

 

Vůle městského obvodu k uzavření této smlouvy je dána usnesením Rady městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany č. 164/2019 ze dne 12. 11. 2019. 

Obě strany této dohody prohlašují, že jejímu obsahu rozumí a jsou s ním srozuměny a že ji 

uzavírají na základě své pravé a svobodné vůle prosty jakékoliv tísně či nátlaku.  

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 

dohodly, že smlouvu a dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede statutární 

město Plzeň. 

Dohoda se vyhotovuje ve třech výtiscích a každý má platnost originálu, z nichž jeden obdrží 

zhotovitel a dva objednatel.  

 

V Plzni dne 16.12.2019                                        V Plzni dne 23.12.2019 

 

 

………………………………………….             ……………………………………………….        

                       Roman Andrlík  

místostarosta městského obvodu Plzeň 2 - 

Slovany 

MVDr. ………………………..  

veterinární lékař 
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