
čj. MUCT/4998/2020/MAJ/JAN/SML/10 

Objednatel  město Česká Třebová 

Zastoupený  Mgr. Magdalénou Peterkovou, starostkou města 

Sídlo  Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

Telefon  465 500 111 

IČ  002 78 653 

DIČ  CZ00278653 

Bankovní spojení  

Č. účtu  

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických    

a osoba oprávněná k převzetí díla   Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru majetku města   

    

   

Zhotovitel  Makak climbing s.r.o. 

Sídlo        Liberecká 480/104, 466 01 Jablonec nad Nisou,  

                                                    společnost zapsána v OR u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 23982,  den 

zápisu 20.03.2007 

Zastoupený   Janem Havlem, jednatelem společnosti 

IČ  27316173 

DIČ       CZ 27316173 

Bankovní spojení  KB Jablonec nad Nisou  

Č. účtu          35-9357010237/0100 

Odpovědný zástupce   

ve věcech technických  

a osoba oprávněná k předání díla         

Telefon:  

Mail:            
  

 

 

uzavírají tento: 

 
Dohoda o narovnání  

závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo 

 „Výměna lezeckých panelů na stávající venkovní lezecké stěně“ 

uzavřené dne 23.10.2018 

 

I. 

Dne 23.10.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo „Výměna lezeckých panelů na 

stávající venkovní lezecké stěně“.  Zhotovené dílo mělo být objednateli předáno do 

31.10.2018. 

II. 

Zhotovitel předal dílo dne 02.04.2019. Příčiny prodlení s plněním závazků byly nejen 

klimatické podmínky, ale i personální situace na straně zhotovitele. 

 

III. 

Dle výše uvedené smlouvy o dílo „Výměna lezeckých panelů na stávající venkovní 

lezecké stěně“ by měl zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % za 

den, tj. z částky 67.736 Kč pokuta za den činí 338,68 Kč. Dílo bylo předáno 153 dní po 

stanoveném termínu, celková smluvní pokuta tedy činí 51.818, 04 Kč.  
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IV. 

Jelikož objednateli nevznikla v souvislosti s prodlením předání díla žádná škoda, 

provozování horolezecké stěny nebylo omezeno, nedošlo k narušení prací souvisejících 

se zateplením budovy ZŠ Habrmanova a smluvní pokuta by dosahovala téměř hodnoty 

samotné smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude po zhotoviteli 

uhrazení celé smluvní pokuty požadovat a vzdává se pohledávky ve výši 48.818,04 Kč 

vůči zhotoviteli. 

 

III. 

Tato dohoda podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Účastníci smlouvy prohlašují, 

že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly 

být zveřejněny v registru smluv. Zveřejnění dodatku zajistí objednatel. 

 

Doložka ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:  

Uzavření této dodatku č. 1 včetně jeho celého textu bylo schváleno usnesením 

zastupitelstva města č. 3  ze dne 17.02.2020 

 

 

 

V České Třebové dne 06.03.2020    V České Třebové dne 12.03.2020 

 

 

Objednatel:            Zhotovitel: 

 

 

 

 

 

…………………..........    …………………… 

Mgr. Magdaléna Peterková    Petr Roubíček  

starostka      jednatel 

 

 


