
Smlouva o vypo řádání závazků , 

kterou podle § 1746 odst. 2 s p řihlédnutím k ust. § 2991 a násl. zákona č . 8912012 Sb., 
občanský zákoník, v ú činném znění, 

uzavřely tyto smluvními strany: 

1. Město Náměšt' nad Oslavou 
se sídlem v Náměšti nad Oslavou, Masarykovo nám. 104 
IČO: 00289965 
zastoupené: Mgr. Petrem Kafkou, vedoucím odboru SMM, oprávněným k uzavření a podpisu 
této smlouvy na základě  Či. Čl. 11 odst. 2, písm. u) Organiza čního řádu Městského úřadu Náměš ť  
nad Oslavou, v platném zn ění. 
Bankovní spojení: 
Č íslo účtu: 

(dále jen „odběrateli") 

a 

2. Izolace plochých st řech, s. r. o. 
se sídlem v T řebíč i, Zdislavina 24110 
zastoupená: 
IČO: 29261007 
Bankovní spojení: 
Č íslo ú čtu: 

(dále jen „dodavatel") 

Popis skutkového stavu 

Smluvní strany uzav řely dne 1. 2. 2021 smlouvu formou objednávky (dále též 
„objednávka"), jejímž p ředmětem je oprava st řešního plášt ě  ZŠ Husova č . SMM 12/2021 
He. 

2. Poskytovatel je povinným subjektem pro uve řejňování smluv v registru smluv, tj. má 
povinnost uzav řenou smlouvu uvedenou v ustanovení odst. 1. tohoto č lánku uve řejnit 
postupem podle zákona č . 34012015 Sb., zákon o registru smluv, ve zn ění pozdějších 
p ředpisů  (dále též „zákon o registru smluv"). 

3. Obě  smluvní strany shodn ě  konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 
k zákonnému uve řejnění smlouvy uvedené v odst. 1. tohoto č lánku v registru smluv 
(uve řejnění smlouvy uvedené v odst. 1. tohoto č lánku ze dne 1. 2. 2021 nebylo provedeno, 
č ímž došlo k porušení povinnosti dle § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o registru smluv, podle 
kterého se uve řejněním smlouvy prost řednictvím registru smluv rozumí mimo jiné vložení 
elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otev řeném a strojově  č itelném 
formátu nejpozději do 30 dní od uzav ření smlouvy, a že jsou si vědomy právních následk ů  
s tím spojených, tj. že objednávka je zrušena od po čátku (§ 7 odst. 1. zákona o registru 
smluv). 
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4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z p ůvodně  sjednané 

(zrušené) objednávky, s ohledem na skute čnost, že obě  strany jednaly s v ědomím 

závaznosti uzav řené objednávky a v souladu s jejím obsahem pinily, co si vzájemn ě  
ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v d ůsledku zákonného neuve řejnění objednávky 

v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve zn ění, jak je dále 

uvedeno. 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemn ě  stvrzují, že obsah vzájemných práv a 
povinností, který touto smlouvou nově  sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjád řen textem 

původně  sjednané objednávky, která tvo ří pro tyto ú čely p řílohu této smlouvy. Lh ůty se 
rovněž ř ídí původně  sjednanou objednávkou. 

2. Smluvní strany shodn ě  prohlašují, že veškerá vzájemn ě  poskytnutá pinění na základě  
původně  sjednané objednávky považují za pin ění dle této smlouvy, tedy č iní je 
nespornými, a že v souvislosti se vzájemn ě  poskytnutým piněním nebudou vzájemně  
vznášet vůč i druhé smluvní stran ě  nároky z titulu bezd ůvodného obohacení. 

3. Odbě ratel se tímto zavazuje druhé smluvní stran ě  k neprodlenému zve řejnění této 
smlouvy a její kompletní p řílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o 
registru smluv. 

III. 

Závě rečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypo řádání závazků  nabývá úč innosti dnem zákonného uve řejnění 
v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypo řádání závazků  je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý 
s hodnotou originálu, p ř ičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

3. Tato smlouva o vypo řádání závazků  m ůže být měněna č i dopl ňována pouze písemnými 
č íslovanými dodatky, které musejí být takto výslovn ě  označeny, po řadově  č íslovány a 
podepsány oběma smluvními stranami. Jiný zp ůsob změny této smlouvy není možný. 
Dodatek smlouvy musí být vyhotoven na jedné listin ě  (na jednom dokumentu). 

4. Nedílnou sou částí této smlouvy je její p říloha č . 1 - Objednávka č . SMM 1212021 He ze 
dne 1.2.2021. 

5. Pokud by se konkrétní ustanovení této smlouvy dostalo do rozporu s platnou právní 
úpravou, nezakládá tato skute čnost neplatnost celého tohoto smluvního vztahu a smluvní 
strany se budou řídit platnou právní úpravou. 

6. Není-li konkrétní v ěc v této smlouvě  řešena, budou se smluvní strany řídit platnou právní 
úpravou, p ředevším ob čanským zákoníkem v aktuálním zn ění. 

7. Pro p řípad, že tato smlouva není uzavírána za p ř ítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
smlouva nebude uzav řena, pokud ji některý z účastníků  podepíše s jakoukoli zm ěnou č i 
odchylkou, byt' nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou 
změnu č i odchylku nebo dodatek následně  schválí. 

8. V p ř ípadě  zániku právního vztahu založeného smlouvou z ůstávají v platnosti a ú č innosti i 
nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají z ůstat nedotčena zánikem právního 
vztahu založeného smlouvou (nap ř. nárok na náhradu škody). 
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9. Dodavatel prohlašuje, že se s textem této smlouvy podrobn ě  seznámil, a že jejím 
ustanovením pin ě  porozumě l a že tato odpovídají jeho ujednáním s odb ě ratelem. 

10. O uzav ření této smlouvy rozhodl za M ěsto Náměšť  nad Oslavou 	 vedoucí 
odboru SMM, oprávněný k rozhodnutí na základ ě  č i. 11, odst. 2, písm. u) Organiza čního 
řádu Městského ú řadu Nám ěšt' nad Oslavou, v platném zn ění. 

C) ( 
V Třebíč i dne . . . . 	 V Náměšti nad Oslavou dne ............ 

Dodavatel: 
	

Odbě ratel: 

Izolace plochých střech, S. r. o. 	 Město Náměšť  nad oslavou 

Vladan Vojta 
	

MgrřHetr kaTKa 
jednatel 
	

vedoucí odboru SMM 
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Město Nám ěšť  nad 
	

Objednávka Č . SMMI212021 Me 

Oslavou 
Masarykovo nám. 104 
675 71 Nám ěšť  nad Oslavou 
tel568619111 fax 568619 101 

Jméno Izolace plochých st řech,s.r.o. 
Adresa Zdislavina 24110 
Psč  67401 	 Třebíč  
Vyř izuje Vladan Vojta 
Telefon  
I ČO 29281007  
DIČ  CZ29261007  

OBJEDNÁVKA 
- Odběratel 	 - 

Jméno Město Nám ěšť  nad Oslavou 
Adresa Masarykovo nám. 104  
Psč  67571 	 Náměšť  nad Oslavou 
Vyřizuje  
Telefon  
Ičo 00289965  
Dič  Cz 00289965 

Jedn. 	Popis 
	

Cena za iedn. 

Objednáváme u Vás na základ ě  vaší nabídky 
2 291.2021 

ZŠ Husova, oprava střešního plášt ě  dvou krčků  

Termín: do 31.8.2021 

Cena bez DPH: 198909- Kč  
Cena vč.DPH 

roaruunuti piawy 

Q Šekem 
o Hotově  
Q Kreditní kartou 
t$ Na účet 

Č lslo účtu / kreditní karty 
Kód banky / Platí do 

Datum dodání 

L do 31.8.2021 

Schválení 	 - 
Datum 	 1.2.2021 

I 	Objedn. Č . 	1212021 
Zpráva  
Doprava  

Pg ň mky I pRiĎmInky 

V. 


