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Dohoda o ukončení smlouvy 
Hradby v Žatci 

 

Město Žatec 

se sídlem:               náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec  

Zastoupené:    Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města   

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města  

Tel/fax:  

E-mail: 

  

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje města  

Tel: 

E-mail: 

Mobil: 

 

Ing. Gabriela Drncová, referent odboru rozvoje města 

Tel: 

E-mail: 

Mobil: 

  

Bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Žatec 

Číslo účtu:   

Identifikační číslo:  00265781 

DIČ:    CZ00265781 

ID datové schránky:                q7ebuu4 

 (dále jako „objednatel“) 

 

a  

 

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o. 

IČ: 05919878 

DIČ: CZ05919878 

se sídlem: Křižíkova 213/44, Praha 8, 186 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273033 

bankovní spojení: Komerční banka 

číslo účtu:  

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Štěpánka Šmídová  

zástupce ve věcech technických: Ing. Alena Burešová 

na straně druhé jako poskytovatel  

(dále jako „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní 

strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o ukončení ke smlouvě o dílo „Hradby 

v Žatci uzavřené smluvními stranami dne 26. 8. 2019 (dále jen „dohoda“ a „smlouva o dílo“): 
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1. Předmět 

1.1 Smluvní strany se dohodly na ukončení plnění Smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2019, z důvodu nemožnosti 

dalšího plnění v souladu s touto smlouvou v důsledku aktualizace území studie. Po vzájemné dohodě 

obou smluvních stran dochází k ukončení všech neprovedených projekčních prací dle uzavřené smlouvy 

o dílo ve znění dodatku č. 1 a konečnému vyúčtování skutečně provedených projekčních prací dle 

smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1. Skutečné provedené práce a konečné vyúčtování skutečně 

provedených prací je uvedeno v daňových dokladech č. 2019119 a 2020043. 

1.2 Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této dohody byly vypořádány všechny vzájemné pohledávky 

a uhrazeny skutečně odvedené práce, a nebudou z uzavřené smlouvy o dílo ze dne 26. 8. 2019 ve znění 

uzavřených dodatků nárokovat další plnění.   

1.3 Ustanovení smlouvy o dílo, uvedené zejména v čl. 10 Záruka za jakost a v čl. 11 Úrok z prodlení a smluvní 

pokuta smlouvy o dílo, zůstávají v platnosti. 

  
 

2. Závěrečná ustanovení 
 

2.1  Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 
zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 

2.2 Tato dohoda byla vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel dvě 
vyhotovení.  

2.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dohody na profilu objednatele 
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Mesto_Zatec. 

2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její 
autentičnost stvrzují svými podpisy. 

2.5 Tato dohoda byla schválena Radou města Žatce dne 8. 2. 2021 usnesením č.  86/21. 
 

 

 

Za objednatele:      Za poskytovatele:  

 

V Žatci dne __________    V  Praze dne   

 

 

 

 

____________________________   ___________________________   

Mgr. Zdeňka Hamousová             ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o. 

starostka města                                                                Štěpánka Šmídová - jednatelka 
 

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Mesto_Zatec

