
SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ
uzavřcná dle § 1746. odst. 2 zákona č. 89/20 12 Sb.. obča])ský /.ákollik. \' platnán znění. uzavřená ň1c7Ĺ těmito sn11llvllillli

st]'al)a|ni:

]/

příspěvkovou organizaci:

sídlem:

IČO:

zastollpenoll:

(dálejen klient)

a

2/

obchodní spokčností:

zastoupenoll:

sídlem:

IČO:

DIČ:

(c/á/e jen /)qsA? 1ora/e/ s/nžeb)

Základni škola, Praha 4, Květnového vítězství l 554

Květnového vítězství 1554, Chodov, 149 00 Praha 4

47Y íl 863

Mgr. Pavlem Kopečným, ředitelem

Alteris s.r.o.

Ing. Ivetou Lil)pertovoll. jednatelkou

Na Stezce 1330/3, Vršovice, 100 00 Praha 10

278 62 313

CZ27862313

I.

Popis skutkového stavu

1. Sn)lllvni strany uzavřely dne 01.12.2017 sIn]ouvu o zajištění akce, jejín)ž předmětein bylo zajištění
ubytovacích, stravovacích a jiných služeb v pel)zionu Lucie v tennínu 2 l.01.-26.01.201 8.

2. Klient je povinným subjektem pro zveřej ňování v registru Šl11]llV dle smlouvy uvedené v ustanovení
odst. l. tohoto článku a iná povinnost uzavřenou sinlouvu zveřejnit postupem podle zákona č.
340/2015 Sb., zákon o registru sn)]llv. ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě sinluvni strany shodně konstatll.ji, že do okamžiku sjednání této sinlouvy nedošlo k uveřejněni
smlouvy uvedené v odst. l tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků
s tím spojenýcli.

4, V zájmu úpravy vzájeinných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě strany .jednaly s včdomíin závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájenmě ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
v důsledku neuveřejl]ěl1í sin1ouvy v registru smluv, sjednávají sin1uvní strany tuto novou s|))|ouvu
ve znění. jak .je dále uvedeno.



II.

Práva a závazky sinluvních stran
,l. Smluvní strany si tímto ujednáníin vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který

touto slnlollvou nově sjednáva.jí. je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané
smlouvy', která tvoří pro tyto účely přílohu této sinlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou
smlouvou a počítají se od uplynuti 3 l dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany proh|ašu.ií, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané
smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutýl)) plněním
nebudou vzájemně vznášet ví|či druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

3. Sln|uv|1í strana, která .je povinnýni subjektem pro zveřejňování v registru sníluv dle sn)|ouvy
uvedené v ČI. I. odst. l této smlouvy, se tin)to zavazuje druhé smluvní straně k neprod|ené]nu
zveřejněni této snilouvy a .její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovenĹin
§ 5 zákona o registru sinluv.

III.

Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato sinlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou ste.jnopisech, každý s hodnotou
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 - Smlouva o zqjištěM akce 7ě dne O 1.12.2017

10 -06- 2020 10 -06- 2020
V Praze, dne V Praze, dne

klient poskytovatel služeb

' V připadč .iakycl)ko|| 7lňčn s|)I|ou\\" nj \'eřcinou ziikwku musí byt tylo zIňČt1\' v souladu 'i S 222 7ákl)na č. 134,'2016.
o zadáváni \¢i'¢,jných ?akä7¢k. jinak l'y mohl 5ýt pc'stuj' íadm alek pn\'až(^'al1 za přčstupek diě § 2(;8 (Qho[o úkona.


