
D002- sML-2018-10349 
C.j.: UMC P15 28734/2020/KS/JŠp 

DOHODA O UKONCENI SMLOUVY O DILO A VYPORADANI 
ZAVAZKU 

na zhotovení pro ktové dokumentace 
99Nová parkovací stání na území MC Praha 15" 

č. SML-2018-10349 ze dne 13. 7. 2018 

Smluvní strany: 

Městská část Praha 15 
se sídlem: Boloňská 478/1 , 109 00 Praha 10 
IČO: 00231355 
DIČ: CZ 00231355 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Milanem Wenzlem, starostou 

(dále jen ,,objednatel") 

a 

REINVEST spol. S r.0. 
se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4 
zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze Odd. C, vl. 44457 
IČO: 65410840 
DIČ: CZ 65410840 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem 

(dále jen ,,zhotovitel") 

uzavírají tuto Dohodu O ukončení smlouvy O dílo a vypořádání závazku (dále jen 
,,Dohoda") 

týkající se zhotovení projektové dokumentace 
99Nová parkovací stání na území MČ Praha IS" 

č. SML-2018-10349 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů dne 13. 7. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 24. 6. 2019 (dále jen ,,Smlouva"): 

1. 
Úvodní ustanovení 

1. Dne 13. 7. 2018 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva O dílo č. 
SML-2018-10349, jejímž předmětem bylo zhotovení prováděcí studie, projektové 
dokumentace k územnímu řízení (,,DUR") a dokumentace ke stavebnímu povolení 
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D002- SML-2018-10349 
C.j.: UMC P15 28734/2020/K5/J5p 

DOHODA O UKONCENI SMLOUVY O DILO A VYPORADANI 
ZAVAZKU 

na zhotovení pro ktové dokumentace 
79Nová parkovací stání na území MC Praha IS" 

č. SML-2018-10349 ze dne 13. 7. 2018 

Smluvní strany: 

Městská část Praha 15 
se sídlem: Boloňská 478/1 , 109 00 Praha 10 
IČO; 00231355 
DIČ: CZ 00231355 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Mılanem Wenzlem, starostou 

(dále jen 99objednatel ") 

a 

REINVEST spol. S r.o. 
se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4 
zapsána: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze Odd. C, VI. 44457 
IČO: 65410840 
DIČ: CZ 65410840 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Markem Raškou, jednatelem 

(dále jen ,,zhotovitel") 

uzavírají tuto Dohodu 0 ukončení smlouvy O dílo a vypořádání závazku (dále jen 
,,I)ohoda") 

týkající se zhotovení projektové dokumentace 
,,Nová parkovací stání na území MČ Praha IS" 

č. SML-2018-10349 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů dne 13. 7. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 24. 6. 2019 (dále jen ,,Smlouva"): 

I. 
Uvodní ustanovení 

I. Dne 13. 7. 2018 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva O dílo č. 
SML-2018-10349, jejímž předmětem bylo zhotovení prováděcí studie, projektové 
dokumentace k územnímu řízení (,,DUR") a dokumentace ke stavebnímu povolení 
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(HDSP") včetně všech potřebných průzkumů a studií a prováděcí pro ektově 
dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele a zajištění autorského dozoru a 
dohledu na akci HNová parkovací stání na území MČ Praha 15". K uvedené smlouvě 
byl dne 24. 6. 2019 uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo ke změně lánku IV. smlouvy 
(doba plnění a místo plnění). ı 

ı 

2. Uvedené smluvní strany se dohodly na ukončení výše specifikované Smlouvy a 
vypořádání závazku. 

II. 
Předmět Dohody 

1. Smluvní strany se dohodly, že 
č. a specifikováno V příloze 

dílo bude dokončeno a předáno V podobě jak je uvedeno 
1 této Dohody. 

2. Příloha Č. 1 této Dohody obsahuje seznam - specifikace činností. Jedná se o dílčí 
pro ektové dokumentace, příp. i stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOS S) na 
celkem 33 lokalit, ve kterých obj ednatel měl záměr získat stavební povolení, případně 
stanovení silničního správního úřadu na úpravu či navýšení počtu parkovacích stání na 
veřejných komunikacích či veřejné zeleni. 

1 3. Soubor díla je V příloze Č. této Dohody rozdělen na tři skupiny. Každá skupina je 
svým charakterem podobná co do fáze rozpracovaností, a to : 

a) Skupina A ıı-- na úpravu komunikačního prostoru jsou vydaná stanovení silničního 
správního úřadu. Obj ednatel nebude investorem stavebních prací ze stanovení 
plynoucích a další participací zhotovitele (tj. dokumentace pro výběr zhotovitele a 
zajištění autorského dozoru a dohledu) nemá možnost pro zhotovitele zajistit. 

b) Skupina B - na úpravy či navýšení počtu parkovacích stání na veřejných 
komunikacích či veřejné zeleni je vypracována pro ektová dokumentace a zajištěna 
některá stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOS S). Řízení O povolení úprav 
či navýšení parkovacích stání nelze obj ektivně zahájit, protože ze zajištěných 
stanovisek DOSS vyplývají podmínky a je vyžadována koordinace S třetími 
subj ekty (koordinace rekonstrukce podzemních vedení v místě pro ektů, přeložky 
podzemních sítí, apod.) V takovém rozsahu, že nelze předpokládat časovou 
koordinaci investice objednatele či HMP a třetích subj ektů v nejbližší době měsíců 
či let. Dokončení povolení S podmínkou budoucích, často mnohačetných 
koordinaci, je pro obj ednatele ekonomicky sporné. 

o) Skupina C - na úpravy či navýšení počtu parkovacích stání na veřejných 
komunikacích či veřejné zeleni byla zpracována prvotní studie a ohj ednatel po jejím 
posouzení od další realizace ustoupil. 
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(,,DSP") včetně všech potřebných průzkumů a studií a prováděcí projektové 
dokumentace, dokumentace pro výběr zhotovitele a zajištění autorského dozoru a 
dohledu na akcí HNová parkovací stání na území MČ Praha 15". K uvedeně smlouvě 
byl dne 24. 6. 2019 uzavřen dodatek Č. 1, kterým došlo ke změně článku IV. smlouvy 
(doba plnění a místo plnění). 

2. Uvedené smluvní strany se dohodly na ukončení výše specifikované Smlouvy a 
vypořádání závazku. 

II. 
Předmět Dohody 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno V podobě jak je uvedeno 
a speeifikováno V příloze č. 1 této Dohody. 

2. Příloha č. 1 této Dohody obsahuje seznam - specifikace činností. Jedná se O dílčí 
pro ktové dokumentace, příp. i stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOS S) na 
celkem 33 lokalit, ve kterých obj ednatel měl záměr získat stavební povolení, případně 
stanovení silničního správního úřadu na úpravu či navýšení počtu parkovacích stání na 
veřejných komunikacích či veřejné zeleni. 

1 3. Soubor díla je V příloze Č. této Dohody rozdělen na tři skupiny. Každá skupina je 
svým charakterem podobná co do fáze rozpráeováností, a to : 

a) Skupina A ø-v- na úpravu komunikačního prostoru jsou vydaná stanovení silničního 
správního úřadu. Obj ednatel nebude investorem stavebních prací ze stanovení 
plynoucích a další partieipaei zhotovitele (tj. dokuınentaoe pro výběr zhotovitele a 
zajištění autorského dozoru a dohledu) nemá možnost pro zhotovitele zajistit. 

b) Skupina B - na úpravy či navýšení počtu parkovacích stání na veřejných 
komunikacích či veřejné zelení je vypracována pro ektová dokumentace a zajištěna 
některá stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOS S). Řízení O povolení úprav 
či navýšení parkovacích stání nelze obj ektivně zahájit, protože ze zajištěných 
stanovisek DOSS vyplývají podmínky a j e vyžadována koordinace S třetími 
subj ekty (koordinace rekonstrukce podzemních vedení V místě pro ektů, přeložky 
podzemních sítí, apod.) V takovém rozsahu, že nelze předpokládat časovou 
koordinaci investice objednatele či HMP a třetích subjektů V nejbližší době měsíců 
či let. Dokončení povolení S podmínkou budoucích, často mnohačetných 
koordinaci, je pro obj ednatele ekonomicky sporné. 

c Skupina C - na úpravy či navýšení octu arkovacích stání na veřejných 
komunikacích či veřejné zelení byla zpracována prvotní studie a obj ednatel po jejím 
posouzení od další realizace ustoupil. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že dílo, tj. jednotlivé pro ktové dokıımontace a k ním se 
vztahující stanoviska DOSS budou předány V aktuální fází připravenosti ke dni uzavření 
této Dohody S tím, že budou protokolámë předány obj ednáteli do 10 dnů od účinností 
této Dohody. 

5. Za protokolámë předanou dokumentaci a k ní se vztahující stanoviska DOSS se 
objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou odměnu ve výši 283 720,- Kč bez 
DPH. 

6. Cena za dílo dle bodu 5 tohoto člä.nklu bude uhrazena na základě faktury, kterou 
zhotovitel vystaví a odešle obj ednatelì po předání díla formou naProtokolu o předání a 
převzetí díla". Smluvní strany sí dohodly lhůtu splatnosti faktury na 21 dní od doručení 
obj ednatelí. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby Z účtu obj ednatele. 

7. Smluvní strany prohlašují, že jim vůči sobě rıavzáj em Z titulu ukončeıı-Í Smlouvy 
. . neplynu žádné další Íìnančni či j in právní nároky. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda jo vyhotoven V šesti stejnopisooh, každý S povahou originálu, Z nichž po 
podepsání obj odnatol obdrží čtyři stoj nopísy a zhotovitel obdrží dva stoj ıfıopisy. 

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jej ho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinností dnem zveřejnění V registr smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se S obsahem této Dohody řádně seznámily, Dohoda byla 
uzavřena po vzání emném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a nepříčí se dobrým 
mravům . 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje 
uveřejňovaní povinnost podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv, ve znění 
pozdëj Ších předpisů (zákon O registru smluv) a Dohoda podléhá zveřejnění dle tohoto 
zakona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinne st, 
zveřejnění provede MČ Praha 15. 

I 
I 
I 

5. V souladu S ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto MC Praha 15 potvrzuj ě, že uzavření této Dehedy 
schválila Rada městské částí Praha 15 svým usnesením ě. R-731 ze dne 24. 6. 2020. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato Dohoda byla uvedena V Centrální 
evidenci smluv (CES)vedene MC Praha 15, která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení, datum podpisu a text. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V tete Dohodě se nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákenač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

i 
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4. Smluvní strany se dohodly, že dílo, tj. jednotlivé pro ktové dokıımontace a k ním se 
vztahující stanoviska DOSS budou předány V aktuální fází připravenosti ke dni uzavření 
této Dohody S tím, že budou protokolámë předány obj ednáteli do 10 dnů od účinností 
této Dohody. 

5. Za protokolámë předanou dokumentaci a k ní se vztahující stanoviska DOSS se 
objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli celkovou odměnu ve výši 283 720,- Kč bez 
DPH. 

6. Cena za dílo dle bodu 5 tohoto člä.nklu bude uhrazena na základě faktury, kterou 
zhotovitel vystaví a odešle obj ednatelì po předání díla formou naProtokolu o předání a 
převzetí díla". Smluvní strany sí dohodly lhůtu splatnosti faktury na 21 dní od doručení 
obj ednatelí. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby Z účtu obj ednatele. 

7. Smluvní strany prohlašují, že jim vůči sobě rıavzáj em Z titulu ukončeıı-Í Smlouvy 
. . neplynu žádné další Íìnančni či j in právní nároky. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato Dohoda jo vyhotoven V šesti stejnopisooh, každý S povahou originálu, Z nichž po 
podepsání obj odnatol obdrží čtyři stoj nopísy a zhotovitel obdrží dva stoj ıfıopisy. 

2. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jej ho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinností dnem zveřejnění V registr smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se S obsahem této Dohody řádně seznámily, Dohoda byla 
uzavřena po vzání emném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a nepříčí se dobrým 
mravům . 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje 
uveřejňovaní povinnost podle zákona Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv, ve znění 
pozdëj Ších předpisů (zákon O registru smluv) a Dohoda podléhá zveřejnění dle tohoto 
zakona, případně dalších právních předpisů ukládajících stejnou či obdobnou povinne st, 
zveřejnění provede MČ Praha 15. 
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5. V souladu S ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., O hlavním městě Praze, 
ve znění pozdějších předpisů, tímto MC Praha 15 potvrzuj ě, že uzavření této Dehedy 
schválila Rada městské částí Praha 15 svým usnesením ě. R-731 ze dne 24. 6. 2020. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato Dohoda byla uvedena V Centrální 
evidenci smluv (CES)vedene MC Praha 15, která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
číselné označení, datum podpisu a text. 

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V tete Dohodě se nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákenač. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

i 
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pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním této 
Dohody V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdě Ších předpisů. 

9. Nedílnou součástí této Dohody je příloha č. 1 - (Seznam - specifikace činností). 

V Praze dne M. .øžlžzę? V Plaze dne 
T 

/ 
J 

F 

/ 
I 

75 
Ĺ .  

Za obj ednatele 
Michal Frauenterka 
místostarosta 
na základě usnesení Rady MČ Praha 15 
č. R-731 zde dne 24. 6. 2020 

Za zhotovitele 
Ing. Marek Raška 
jednatel 
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