
Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezitěmito stranami:

Objednatelem:
Střední škola technická Vysoké Mýto
Mládežnická 380, 565 01Vysoké Mýto
Zastoupen: Ing. jitka jiskrová, MBA; ředitelka školy
lČ: 15028585
bankovní spojeni :

a

Dodavatelem:
První vysokomýtská stavební společnost s.r.o.
Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen: Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti
IČ: 15029956
Spisová značka rejstřikového soudu: C 844
bankovní spojeni:

0

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.9.2020 dodatek ke smlouvě o dílo Č.1/2020 na zhotoveni díla
,, Stavební úpravy sociálních zázemí a chodby, ISŠT Vysoké Mýto , jejímž předmětem bylo
zhotoveni stavby : ,,Stavební úpravy sociálních zázemí a chodby, ISŠT Vysoké Mýto,, . Tento
dodatek je přílohou této dohody a její nedIlnou součástí.

2. K účinnosti smlouvy uvedené v odst. 1. tohoto článku je dle zákona č. 340/2015 Sb. nutné její
zveřejnění v registru smluv.

3. Obě smluvní strany shodně prohlašuji, že do okamžiku uzavřeni této dohody nedošlo
k uvěřejněni dodatkuo uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy
právních následků s tím spojených, zejména skutečnosti, že smlouva nevešla v účinnost,
v důsledku Čehož vzniklo na obou stranách bezdůvodné obohaceni spočÍvajÍcÍ na jedné straně
v zhotovení stavby - viz článek l, odstavec 1 a na druhé straně uhrazením kupní ceny.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyp|ývajícich z původně 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 závadný stav
vzniklý v důsledku neuveřejněni smlouvy v registru smluv, sjednávaji strany této dohody tuto
dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

Práva a povinnosti smluvních stran



1. Objednatel podpisem této dohody stvrzuje, že zhotoveni stavby dle smlouvy uvedené v ČI. l.
odst. 1. této dohody byly dodavatelem předány objednateli a vlastnické právo k nim bylo na
objednatele převedeno a dodavatel podpisem této dohody stvrzuje, že kupní cena byla
objednatelem řádně uhrazena.

2. Strany této dohody prohlašuji, že bezdůvodné obohaceni vzniklé ze smlouvy uvedené v ČI. l.
odst. 1. této dohody v důsledku jejího nezveřejněni v registru smluv je zcela vypořádané a
nebudou vůči druhé straně této dohody vznášet z tohoto důvodu žádné další nároky.

3. Strany této dohody se dohodly, že veškeré další závazky vyplývajici ze smlouvy uvedené v ČI. l.
odst. 1 této dohody a vzniklé z jiného důvodu, než je uveden v odst. 2 tohoto Článku, budou
plněny tak, jak je ve smlouvě uvedené v ČI. l. odst. 1. této dohody ujednáno.

4. Strana této dohody, která je povinným subjektem pro zveřejňováni v registru smluv dle § 2
zákona č. 340/2015 Sb. se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejněni
této dohody a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona
Č. 340/2015 Sb.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Vzájemná práva a povinnosti účastníků v této dohodě výslovně neupravená se řídí platnými
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

2. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední ze stran této dohody a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv.

3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každý
z úČastníků této dohody obdrží jeden stejnopis.

4. Účastnici této dohody shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si
dohodu před jejím podpisem přečetli, rozumí ji a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a
že ji uzavÍrajÍ svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojuji své vlastnoruční podpisy.

Příloha Č. 1- Dodatek č. 1Smlouvy o dílo Č.1/2020

Datum: 14.9.20 1
Ing. jitka Jiskrová, MBA; ředitelka školy
SŠT Vysoké Mýto

Mládežnická 380, 566 01Vysoké Mýto

Datum: 14.9.2021
lng.Milan Urbánek, jednatel společ.

První Vysokom.stavebni společnost

Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto


