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 „Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova“ 

 
 

Dohoda o ukončení smlouvy č. 10539/2016/OIMH na zhotovení a projednání 
projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru 

 
podle ust. §§ 1981 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) 

 
 
 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:  nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČO:  00845451 
DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 
Zastoupený: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou 
 
(dále také jako „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
KOHL Architekti, s.r.o. 
 
Sídlem:     ul. 28. října 960/178, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

IČO:     285 97 931  
DIČ:   CZ28597931 
Peněžní ústav:   xxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:    xxxxxxxxxxx 
Zapsán:      u Krajského soudu v Ostravě  
Zastoupený:   xxxxxxxxxxx, jednatelem 
 
(dále také jako „zhotovitel“)  
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

Smluvní strany prohlašují, že dne 12.09.2016 uzavřely smlouvu č. 10539/2016/OIMH  následně dne 09.01. 
2017 dodatek č. 1 smlouvy na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a 

pro provádění stavby „Výstavba bytového domu na ul. Janáčkova“, včetně zajištění výkonu související 

inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „stavba“) 

 

 

Článek III. 
Předmět dohody 

3.1 Smluvní strany tímto ukončují smlouvu o dílo.  
           Zhotovitel prohlašuje, že v rámci plnění svých závazků ze smlouvy provedl následující práce a 

objednatelem bylo za ně zaplaceno: 

- Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně průzkumných prací, 

geodetického zaměření, inventarizace dřevin, inženýrské činnosti a vyřízení pravomocného 

územního rozhodnutí hodnotě 392 500,- Kč bez DPH (474 925,- Kč vč. DPH) fakturováno 
a objednatelem uhrazeno 03.05.2017  

- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti a vyřízení 

pravomocných stavebních povolení hodnotě 471 000,- Kč bez DPH (569 910,- Kč vč. DPH) 
fakturováno a objednatelem uhrazeno 15.11.2017 

- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby hodnotě 706 500,- Kč bez DPH (854 
865,- Kč vč. DPH) fakturováno a objednatelem uhrazeno 28.12.2017 

 

3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré doklady prokazující splnění závazků zhotovitele dle odst. 3.1 
tohoto článku dohody byly zhotovitelem předány a objednatelem převzaty 10.03.2017 (projektová 
dokumentace pro územní rozhodnutí), 22.12.2017 (projektová dokumentace pro stavební povolení 
včetně vydaných stavebních povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby)  

 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že tímto zanikají závazky zhotovitele ze smlouvy o dílo spočívající 
v zajištění výkonu autorského dozoru. 

 

3.4    Smluvní strany prohlašují, že veškeré závazky popsané v  3.1 tohoto článku, které vůči sobě měli, jsou 
splněny a z titulu ukončení smlouvy o dílo jim neplynou žádné další finanční či jiné právní nároky. 

 

 

Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

4.1 Smluvní strany prohlašují, že touto dohodou není dotčeno oprávnění objednatele užít jednotlivá 
předaná díla (jejich části) ve smyslu ust. § 2371 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
4.2 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto dohodu se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že tuto dohodu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. 
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4.3 Tato dohoda je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 
dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě 
vyhotovení.  

 
4.4 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou účastníků dohody připojují jejich oprávnění zástupci 

své vlastnoruční podpisy.  
 
4.5 Doložka platnosti právního jednání obce dle § 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů. O uzavření této dohody rozhodla rada městského obvodu usnesením 
č. 3255/RMOb1822/52/21 ze dne 09.08.2021 . K podpisu této dohody byl na základě tohoto usnesení 
zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.  

 

 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele    
 
V Ostravě   dne  10.08.2021    V Ostravě dne  17.08.2021  
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Ing. David Witosz     xxxxxxxxxxxxxx 
místostarosta      jednatel 


