
Smlouva o vYpořádání závazků
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

mezi těmito smluvními stranami:

Příkazce:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Se sídlem:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
Datová schránka:

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města
00240079
CZ00240079
Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

+420 326 909 111
epodatelna@brandysko.cz
http'//www.brandysko.cz
c5hb7xy

dále jen jako ,,Příkazce" nebo ,,Město" na straně jedné

a

přÍkaznjk:
Zastoupený:
lČ:
DIČ:
Se sídlem:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Email:
Datová schránka:

Technické služby Brandýs - Boleslav s.r.o.
Ladislavem Antončíkem, jednatelem
07825579
CZ07825579
Masarykovo nám. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

m35tum6

dále jen jako ,,PříkaznIk" nebo ,,TSBB" na straně druhé

0

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.05.2019 Rámcovou příkazni smlouvu, jejímž předmětem je
zejména úprava rámcových podmínek pro realizaci jednotlivých činnosti uvedených v článku 3
smlouvy zadávaných po dobu jejího trvání. Město je veřejnoprávní korporaci a jediným spo-
lečníkem TSBB.

2. Strana příkazce je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené
v ustanoveni odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany Shodně konstatuji, že do okamžiku sjednáni této smlouvy nedošlo
k uveřejněni smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy
právních následků s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z původně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy



a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou
smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

0

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinnosti,
který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjed-
nané smlouvy', která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řIdí původně
sjednanou smlouvou a počÍtajj se od uplynuti 31 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašuji, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjedna-
né smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým pl-
něním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného
obohaceni.

3. Smluvní strany prohlašuji, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamži-
ku jejího uveřejněni v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjád-
řeným v přIloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňováni v registru smluv dle smlouvy
uvedené v ČI. l. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému
zveřejněni této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5
zákona o registru smluv.

Ill.

Závěrečná ustanoveni

1. Tato smlouva o vypořádáni závazků nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádáni závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

3. O uzavřeni této smlouvy a o schváleni jejího textu, jak je předkládán smluvním stranám
k podpisu, rozhodla rada města Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi na svém jednání dne
13.02.2020 usnesením č. RM/2020/64/29.

Příloha č. 1- Rámcová přikazni smlouva ze dne 29.05.2019

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne O S U3. 2020

Za PříkaznIka Za Příkazce

' V připadč jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/20 16.
o zadáváni veřejných zakázek. jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona,


