
SMLOUVA 0 VYPOØÁDÁNÍ ZÁVAZKÙ

uzavøená dle §  1746, odst. 2 zákona è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, v platném znìní,
mezi tìmito smluvními stranami:

Dìtský domov se š kolou, základní š kola a š kolní jídelna, Školní 89, 471  28 Hamr na Jezeøe

Zastoupený øeditelem Mgr. Václavem Konopiským:

IÈ:  622 37 047

(dále jen „obj®dnatel")

a

TOKO CZ s.r.o.

Sídlo:  Na Rokytce  1032/24,180 00 Praha 8 -Libeò

lè: 27266214

DIÈ: CZ27266214

(dále jen „dodavatol")

1.

Popis skutkového stavu

1.    Smluvní  strany  uzavøely  dne  30.08.       2019  smlouvu  o  dílo,  jejímž  pøedmìtem  bylo  -

„Odstavná plocha pro auta -Dìtský domov se š kolou Hamr na Jezeøe".
2.    Strana   objednatele   je   povinným   subjektem   pro   zveøejòování   v Registru   smluv   dle

smlouvy uvedené v ustanoveni odst.  1. tohoto èlánku a má povinnost uzavøenou smlouvu

zveøejnit  postupem  podle  zákona  è.  340/2015  Sb.,  zákon  o  registru  smluv,  ve  znìní

pozdìjš ích pøedpisù (dále jen „ZRS").
3.    Obì  smluvní  strany  shodnì  konstatují,  že  do  okamžiku  sjednání  této  smlouvy  nedoš lo

k øádnému  uveøejnìní  smlouvy  uvedené  v odst.   1   tohoto  èlánku  v Registru  smluv  dle

pøísluš ného zákona a že jsou si vìdomy právních následkù s tím spojených.
4.   Vzájmu    úpravy   vzájemných   práv   a    povinností   vyplývajících   z pùvodnì   sjednané

smlouvy,   s ohledem   na   skuteènost,   že   obì   strany   jednaly   svìdomim   závaznosti

uzavøené   smlouvy   avsouladu   sjejím   obsahem   plnily,    co   si   vzájemnì    ujednaly,

a ve snaze   napravit  stav  vzniklý  v dùsledku   neuveøejnìní   smlouvy  v Registru  smluv,

sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znìní, jak je dále uvedeno.

11.

Práva a závazky smluvních stran

1.    Smluvní   strany   si   timto   ujednáním   vzájemnì   stvrzují,   že   obsah   vzájemných   práv

a povinností,   který  touto  smlouvou  novì  sjednávají,  je  zcela  a  beze  zbytku  vyjádøen

textem  pùvodnì sjednané smlouvy`,  která tvoøí pro tyto úèely pøílohu této smlouvy.  Lhùty

'  V pølpadì  jakýchkoli  zmìn  smlouvy  na  veøejnou  zakázku  musí  být  tyto  zmìny  v souladu  s  §  222  zákona

è.134/2016,  o  zadávání  veøejných  zakázek,  jinak  by  mohl  být  postup  zadavatele  považován  za  pøestupek  dle

§ 268 tohoto zákona.

1/2



se  rovnìž øídí  pÙvodnì  sjednanou  smlouvou  a  poèítají  se  od  uplynutí  31  dnù  od  data

jejího uzavøení.
2.    Smluvní  strany  prohlaš ují,  že  veš kerá  vzájemnì  poskytnutá  plnìní  na  základì  pùvodnì

sjednané  smlouvy  považují  za  plnìní  dle  této  smlouvy  a  že  v souvislosti  se  vzájemnì

poskytnutým   plnìním   nebudou  vzájemnì  vznáš et  vùèi  druhé  smluvní  stranì   nároky
z titulu bezdùvodného obohacení.

3.    Smluvní  strany  prohlaš ují,  že  veš kerá  budoucí  plnìní z této  smlouvy,  která  mají  být od

okamžiku  jejího   uveøejnìní   v RS   plnìna  v souladu   s obsahem   vzájemných   závazkù

vyjádøeným v pøíloze této smlouvy,  budou splnìna podle sjednaných podmínek.

4.    Smluvní strana,  která je  povinným  subjektem  pro zveøejòování v registru  smluv dle ZRS

smlouvy  uvedené  v èl.  1.  odst.  1  této  smlouvy,  se  tímto  zavazuje  druhé  smluvní  stranì

k neprodlenému   zveøejnìni   této   smlouvy   a   jeji   kompletni   pøílohy   v registru   smluv

v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

111-

Závìreèná ustanovení

1.    Tato smlouva o vypoøádání závazkù nabývá úèinnosti dnem uveøejnìní v Registru smluv.

2.   Tato   smlouva   o   vypoøádání   závazkù   je   vyhotovena   ve   dvou   stejnopisech,   každý

s hodnotou originálu, pøièemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Hamru na Jezeøe dne 4.9.2020

Mgr.Václav#;:€ácì,apv°#::ap'„

..K.Qn.P.Pis.ký....F=t2usT:92:.::;§g:.?f...

objednatel

v.M.mq..S.!#.

Pøíloha è.1  -Smlouva o dílo ze dne 30.08.2019

T
ytce i

Fibichov
lè: 272

# .4 . ff)P
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