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Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. KT/9222/17 ze dne 12.04.2017
uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Město Litvínov
zastoupené:
sídlo:
lČ:

Karlem Rosenbaumem, 2. místostarostu města
Městský úřad Litvínov, náměstí Miru 11, 436 01 Litvínov
00266027

(dále také jako "objednatel")

DELTAXX s.r.o.

zastoupený:
sídlo:
lČ:

Ing. Evou Trykarovou, jednatelkou
Báňská 1635, 434 01 Most
28738519

(dále také jako "zhotovitel")

takto:

!.Předmět dohody

Objednatel a zhotovitel tímto sjednávají v souladu s § 1981, zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku, vzájemnou Dohodu o ukončení smlouvy o dílo
č. KT/9222/17 ze dne 12.04.2017 (dále také jako ,,dohoda"), v níž je předmětem plněni prováděni
revizi, roční údtžby a oprav PVS a rozdělovacích stanic v majetku města Litvínova.
Uvedený smluvní vztah je touto Dohodou ukončen ke dni 31.05.2020.

II. Prohlášení
Smluvní strany prohlašujI, že ke dni ukončeni této Smlouvy nemají mezi sebou žádné nevyrovnané
závazky sQuvisejÍcĹ s plněním předmětu díla, na jehož ukončení se touto Dohodou smluvní strany
dohodly.

Ill. Závěrečná ujednáni
1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran,
2. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou

výtiscích.
3. Obě strany souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla vedena v evidenci smluv vedené městem

Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné
označeni této dohody a datum jejího uzavření. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti
uvedené v této dohodě nepovažují za obchodnjtajemstvÍ a uděluji svoleni k jejich zpřístupnění
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ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zveřejnění bez
stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tato Dohoda bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

5. Smluvní strany po bedlivém seznámeni se zněním této Dohody prohlašuji, že je jim znám její
smysl a účel, že tato odpovídá projevu jejich vůle a že k ní přistupují svobodně a vážně,
nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, aniž by považovaly, byt' i jediné její ujednáni
za nesrozumitelné. Na důkaz toho ji podepisují.

V Litvínově, dn' 1 7 -06" 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

Karel Rosenbaum "
l'

2. mi®starosta města
Ing. Eva Tryk rová
jednatelka

Datum Jméno Funkce Pod 's

Zpracoval' O 8 "06" 202C l'g. Karel Mutinský vedoucí OSEM

Schválil' l) 8 -06- "" ' Ing. jan Heřmánek vedoucí odboru NM

Správce rozpočtu' 1 1 "06" Zůd Ing. Zdeňka Burešová ekonom odboru NM

Právni odděleni' O 8 "06" 2C2C B'· Lucie Nořinská právní oddělenI "'

Schváleno - RM: Číslo usnesení:

ZM: ČÍsĹo usnesení:

Zveřejněno:

Vedeni měs'a' 1 7 "06" 2020 K"d Rosenbaum 2. místostarosta


