
Smlouva o vypořádání závazků

MÚ Turnov. Ant. Dyofáka335 51101 Turnov

B0S2726274 _____
Ev. č.: 65904J20-MUTjJ^
UstvlDflI.: 1/0 12.11.2020

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito
smluvními stranami: 

Objednatelem
Město Turnov  Antonína Dvořáka 335  511 01 Turnov 
Zastoupený
a
Dodavatelem
VEDU VODU s.r.o., 1. máje 423, 294 41 Dobrovice 
Zastoupený - I

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.4.2020 smlouvu o dílo č. OSM/20/1663/SYS jejímž předmětem 
je "Zpracování projektové dokumentace - Turnov, užitkový vodovod pro Městský park".

2. Město Turnov je povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, (dále jen jako „ZRS") který jí ukládá povinnost 
uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona.

3. Smluvní strany prohlašují, že k plnění ze Smlouvy došlo již před uveřejněním této smlouvy o 
dílo v Registru smluv.

II.
Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 
který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně 
sjednané Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí 
původně sjednanou Smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.

2. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 zákona 
č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této 
smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 - Smlouva č. OSM/20/1663/SYS ze dne 1.4.2020

Dne: 4.11.2020



Smlouva o dílo

B302718500
Ev. ř.: 611 6812O-MUTU
ListvfDffi.: 1!3 16.10.2020

Město Turnov
se sídlem:
IČ:

DIČ:

zastoupena: 
bankovní spojení: 

č. účtu:

Antonína Dvořáka 335, 51 1 01 Turnov

00276227

CZ00276227

dále jako „Objednatel“ 

a
(Objednatel a Dodavatel budou v této smlouvě o dílo označováni jednotlivě jako „Smluvní strana“ a 

VEDU VODU s.r.o.
se sídlem: 1. máje 423, 294 41 Dobrovice 
IČ: 08376298 

DIČ: CZ08376298

zastoupena: 
ankovní spojem: 

č. účtu: 
dále jako „Dodavatel"

společně jako „Smluvní strany" a tato smlouva, ve znění pozdějších dodatků, jen jako „Smlouva") 
uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů na tuto zakázku:

„Zpracování projektové dokumentace - Turnov, užitkový vodovod pro Městský
park“

1. Předmět smlouvy (dílo, ěinnost)

Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro projekt „ Užitkový vodovod pro 
Městský park v Turnově", a to včetně inženýrské činnosti.

Termíny plnění
1.3. Zahájení zakázky...............................................neprodleně po podpisu smlouvy
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1.4. Ukončení zakázky do 30 dnů od podpisu smlouvy

2. Cena

2.1. Celková smluvní odměna za zpracování projektové dokumentace dle této smlouvy činí Kč 
129 182,80 bez DPH, tj. Kč 156 311,20 včetně DPH.

2.2. Celková smluvní odměna bude vyplacena po předání předmětu díla bez vad a nedodělků.
2.3. Splatnost daňového dokladu odsouhlaseného pověřeným pracovníkem zadavatele bude 14 dní 

od data doručení zadavateli.

2.4. Cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele spojené s plněním Smlouvy a poskytnutím Plnění 
Objednateli. Cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3. Doba, místo a podmínky plnění

3.1. Dodavatel je povinen poskytnout Plnění nejdéle ve lhůtě stanovené v rámci čl. 1.3. a 1.4. Místem 
plnění je sídlo Dodavatele.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření
Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.

4.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
4.3. Tato Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží po třech (3) vyhotoveních a dodavatel po jednom (1) vyhotovení

V Dobrovicích, dne 31.3. 2020 V Turnově, dne 1.4. 2020
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