
UTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Úřadu městské části
lavská 7o, 601 45&Htížla ér ukončení smlouvy o správě a údržbě ploch veřejné zeleně

č. 2021/4132/OŽP/8

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

Sídlem: Bratislavská 70, 601 47 Brno

44992785IČO:

DIC:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Za Objednatele jedná: Mgr. Martin Maleček, starosta městské části

„Objednatel"

a

PARK, v.o.s.

Sídlem: Košínova 103, okres Brno-město, 612 00 Brno

479 05 395IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

CZ47905395

číslo účtu:

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, A 5053

statutární orgánZa Zhotovitele jedná:

„Zhotovitel"

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy č. 2019/3577/OŽP/13,

o správě a údržbě ploch veřejné zeleně, uzavřené dne 17. 10. 2019 (dále jen „smlouva"), a to

na ukončení ke dni 15. 6. 2021.



II.

Dne 30. 4. 2021 byla Objednateli doručena výpověď ze smlouvy učiněná Zhotovitelem, a to 

z důvodu vstupu do likvidace. Protože v souladu s čl. XIII. odst. 13.7 smlouvy by výpovědní 

doba uplynula, resp. výpověď nabyla své účinnosti k poslednímu dni 3. měsíce následujícího 

po doručení písemné výpovědi, tj. k 31. 7. 2021, žádal Objednatel po Zhotoviteli dopisem ze 

dne 14. 5. 2021 potvrzení o schopnosti dostát svým povinnostem v průběhu výpovědní doby. 

Sdělením ze dne 27. 5. 2021 byl Objednatel Zhotovitelem vyrozuměn, že Zhotovitel není 

schopen dostát svým závazkům a požádal Objednatele o ukončení smlouvy dohodou ke dni 

15. 6. 2021.

III.

Smluvní strany touto dohodou o ukončení smlouvy zcela nahrazují výpověď Zhotovitele 

doručenou Objednateli dne 30. 4. 2021, kterážto výpověď tímto projevem vůle obou 

smluvních stran pozbývá všech právních účinků.

IV.

Smluvní strany prohlašují, že za plnění předmětu díla v období od 1. 6. 2021 do 15. 6. 2021 

se stanoví paušální částka ve výši poloviny měsíční paušální částky ujednané v čl. 7.1.1. 

smlouvy, tj. ve výši 66.445,00 Kč bez DPH.

V.

Finanční nároky vzniklé za dobu trvání smlouvy, jejichž splatnost nastane v období 

po ukončení smlouvy, budou řádně vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními 

smlouvy. Ukončením smlouvy nejsou dotčena její ustanovení o odpovědnosti za škodu, o 

nárocích na uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a o ostatních 

právech a povinnostech založených smlouvou, které podle povahy věci mají po ukončení 

smlouvy přetrvat.

VI.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom (1) vyhotovení.

VII.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 

a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Vlil.

Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této dohody řádně seznámily a bez výhrad 

s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.



IX.

Rada městské části Brno-sever schválila uzavření této dohody včetně jejího plného znění

na své 8/83. schůzi konané dne 09.06.2021 pod číslem usnesení 22.

1 0. 06. 2021V "P)£ O &1 0, 06. 2021V Brně dne dne

za Objednatele za Zhotovitele v. o. s.
SAOŮ-/S ÚPLAVY

PROJEKCE. REALIZACE, ÚDRŽBA
Košinova 103,612 00 3,-no

IČO: 4 7905395
•„


