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DOHODA O ZÁNIKU SMLOUVY O PRONÁJMU SÍŤOVÝCH TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ 

I.   Smluvní strany 

1. Město Rýmařov 

 Se sídlem:   náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov 

 Zastoupeno:  Ing. Petrem Kloudou, starostou  

 IČO:  00296317  

 DIČ:  CZ00296317 

 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.,  

 Číslo účtu:   

 Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

 Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100  

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

 

 

 (dále jen „nájemce“) 

2. Z+M Partner, spol. s r.o. 

 Se sídlem:  Valchařská 3261/17, 702 00  Ostrava 

 Zastoupena:  Davidem Ševčíkem, jednatelem společnosti 

 IČO:  26843935 

 DIČ:  CZ699003336 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

 Číslo účtu:  

 Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, sp. zn. 
40340. 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

 

(dále jen „pronajímatel“) 

(společně také jako „smluvní strany“) 

uzavírají tuto dohodu v souladu s ustanovením § 1981 zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dohoda“) 

II. Úvodní ustanovení 

1. Dne 21.11.2016 uzavřel nájemce smlouvu o pronájmu tiskových zařízení (dále jen „smlouva“) 
s pronajímatelem – vítězem vzešlým z řádného výběrového řízení. Předmětem smlouvy je 
pronájem 35 ks nových síťových zařízení specifikovaných v Příloze č. 1 smlouvy a jejich 
přenechání pronajímatelem k užívání nájemcem a dále závazek pronajímatele zajistit veškeré 
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služby související s pronájmem zařízení, blíže specifikované v této smlouvě, a to v takovém 
rozsahu, aby byla zajištěna funkčnost zařízení dle podmínek stanovených touto smlouvou. 

2. Dne 17.1.2017 obdržel pronajímatel vyjádření nájemce, v němž nájemce uvádí, že není 
schopen splnit podmínky výběrového řízení, které byly promítnuty i ve smlouvě, a to pro 
technické překážky pronajímaných tiskových zařízení. 

III.  Předmět dohody 

1. Smluvní strany se v souladu s ust. čl. VII odst.1 smlouvy dohodly na zániku smlouvy, a 
to ke dni podpisu této dohody. 

2. Smluvní strany prohlašují, že podpisem této dohody zanikají jejich vzájemná práva a 
povinnosti, vyplývající ze smlouvy, a že si ke dni zániku smlouvy nedluží ničeho. 

IV.  Závěrečná ujednání 

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhé smluvní strany. Smluvní 
strany se dohodly, že tuto dohodu zveřejní nájemce v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu 
dohody oběma smluvními stranami. 

2. Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž nájemce obdrží tři a pronajímatel 
jedno vyhotovení. Alespoň jedno z vyhotovení určené pro nájemce musí být v 
otevřeném a strojově čitelném formátu. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Pronajímatel výslovně souhlasí se zpracováním svých údajů ve smyslu zákona 
č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

V Ostravě dne 18.1.2017  V Rýmařově dne 18.1.2017 

za pronajímatele  za nájemce 

   

David Ševčík 

jednatel 

 Ing. Petr Klouda 

starosta 
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