
Evidenčni číslo: d202100270

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

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

1.1 STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
se sídlem Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastoupené primátorem JUDr. Markem Hrabáčem
tČ: 00261891
bankovní spojení:
(dále jen Příjemce“)

a

1 .2 Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
se sídlem J ráskova 4335, 43003 Chomutov
zastoupená ředitelkou Bc. Eliškou Smetanovou
zapsaná u Krajského soudu v Ustí nad Labem, oddíl Pr, vložka 340
IC: 72744260
bankovní spojení:
(dále jen „Smluvní partner)

a

1.3 Základní škola Chomutov, Písečná 5144
se sídlem Písečná 5144, 430 04 Chomutov
zastoupená ředitelem Mgr. Miroslavem Zaludem
lČ: 00831476
bankovní spojení:
(dále jen „Smluvní partner“)

a

1,4 Základní škola Chomutov, Školní 1480
se sídlem Skolní 1480, 430 01 Chomutov
zastoupená ředitelkou Mgr. Vlastou Markovou
lČ: 46789731
bankovní spojení:
(dále jen ‚Smluvní partner“)

a

1 .5 Základní škola Chomutov, Zahradní 5265
se sídlem Zahradní 5265, 430 04 Chomutov
zastoupená ředitelkou Mgr. Libuší Slavíkovou
lČ: 46789677
bankovní spojení:
(dále jen „Smluvní partner“)

a

1.6 Základní škola Chomutov, Březenecká 4679
se sídlem Březenecká 4679, 430 04 Chomutov
zastoupená ředitelkou Ing. Vladimírou Novákovou
lČ: 46789766
bankovní spojení:
(dále jen „Smluvní partner“)
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a

1.7 Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
se sídlem, Kadaňská 2334, 430 03 Chomutov
zastoupená ředitelkou Mgr. Ilonou Zahálkovou
iČ: 46789707
bankovní spojení:
(dále jen Smluvní partner“)
a

1.8 Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539
se sídlem, Akademika Heyrovského 4539, 430 03 Chomutov
zastoupená ředitelem Mgr. Milošem Zelenkou
iČ: 46789758
bankovní spojení:
(dále jen Smluvní partner“)

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.07. 2020 Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem
při realizaci projektu ‚Společnou cestou“ č.o202000265, jejímž předmětem byla úprava
právního postavení Příjemce a jeho Smluvních partneru, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož
i úprava jejich vzájemných práv a povinností při realizaci Projektu „Společnou cestou“, s
registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/19 075/0016926, v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.

2. Smluvní strany jsou povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle smlouvy
uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit
postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisu (dále jen „ZRS“).

3. Smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo
k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si
vědomy právních následku s tím spojených.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z puvodně sjednané smlouvy,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav
vzniklý v dusledku neuveřejnění smlouvy v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto
novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

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
puvodně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě puvodně
sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vuči druhé smluvní straně nároky z titulu
bezduvodného obohacení.
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3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od
okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazku
vyjádřených v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Příjemce, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy
uvedené v či. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje Smluvním partnerum
k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu
s ustanovením ~ 5 ZRS.

Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazku nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu

zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný
subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této
smlouvy a jejích případných dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady statutárního města Chomutova č.
474/21 ze dne 28.06.2021

4. Tato smlouva o vypořádání závazku je vyhotovena ve devíti stejnopisech, každý
s hodnotou originálu, přičemž příjemce obdrží dva stejnopisy a každý ze smluvních
partneru obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1 — Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem při realizaci projektu „Společnou
cestou“ Č. o202000265 ze dne 27.07.2020

1‘. ~ O~TATUTÁRNí MĚSTO CHOMUTOV\\~4J JUDr. Marek Hrabáč

Mateřská ola Chomutov, p.o.
Bc. Eliška Smetanová

Smluv« partner
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Základní škola Chomutov, Písečná 5144

Mgr. Miroslav Žaiud

Smluvní partner

Základní ola Chomutov, Školní 1480

Mgr. Vlasta Marková

Smluvní partner

Základní škola Chomutov,

Akademika Heyrovského 4539

Mgr. Miloš Zelenka

Smluvní partner

—

Základní škola Chomutov, Zahradní 5265

Mgr. Libuše Slavíková

Smluvní partner



Základní škola C~,‘utov,~Bře!enecká 4679

Ing. Vladimíra Nováková

Smluvní partner

Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334
Mgr. Ilona Zahálková

Smluvní partner


