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DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel : Město Pelhřimov
                                                      Masarykovo náměstí 1
                                                     393 01 PELHŘIMOV

IČ : 00248801
zastoupené:                                Ladislavem medem – starostou města
                                                          Ing. Josefem Kochem – místostarostou
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:                            SWIETELSKY stavební s.r.o. o.z. 
Dopravní stavby Východ

     K Silu 1143
393 01 Pelhřimov
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

zastoupené:      Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti,
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení 

zápis v obchodním rejstříku:        Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly tak, jak stanoví tato

DOHODA O UKONČENÍ 
SMLOUVY O DÍLO ZE DNE  25. 6. 2021 – KSTS 173/21

(dále také jen jako „Dohoda“)

1. Postavení Smluvních stran
1.1. Objednatel a Zhotovitel uzavřely dne 25.6. 2021 Smlouvu o dílo  - KSTS 173/21 (dále také jen jako 

„Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „„ Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice 
III/11244 na Pavlov - II. etapa“. 
Smluvní strany nemají nadále zájem plnit si navzájem na základě Smlouvy a tedy realizovat dílo, a proto 
se dohodly na ukončení platnosti Smlouvy, jak stanoví tato Dohoda. Důvodem ukončení platnosti Smlouvy 
je, že nebyla naplněna podmínka podle čl. II., Předmět díla, výše uvedené Smlouvy, a to poskytnutí dotace 
z rozpočtu SFDI pro rok 2021 na výstavbu a opravu cyklostezek. 

2. Předmět Dohody
2.1. Předmětem této Dohody je dohoda o ukončení platnosti výše uvedené Smlouvy, a to od 8. 9. 2021, jakož i 

uspořádání vzájemných vztahů Smluvních stran plynoucích ze Smlouvy po ukončení platnosti Smlouvy 
touto Dohodou.

3. Zrušení závazků plynoucích ze Smlouvy
3.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení platnosti Smlouvy, a to ke dni 8.9. 2021, a Zhotovitel není povinen 

realizovat pro Objednatele dílo podle uvedené Smlouvy a Objednatel není povinen Zhotoviteli platit cenu 
díla dle uvedené Smlouvy. 
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3.2. Smluvní strany se zavazují, že žádné nároky mající původ ve Smlouvě, ani nároky na náhradu škody 
mající původ v plnění Smlouvy, vůči straně druhé uplatňovat nebudou, a veškeré případné nároky jsou ke 
dni podpisu této dohody vyrovnány.

4. Závěrečná ustanovení
4.1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.
4.2. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel a dva 

Zhotovitel.
4.3. S ohledem na ustanovení § 1726 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato dohoda 

obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly v dohodě ujednat a smluvní strany 
dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze smluvních stran stanovila jako předpoklad 
pro uzavření této dohody. 

4.4. Tato dohoda se ve všech záležitostech, které výslovně neupravuje, řídí ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů ČR, zejména pak občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Účastníci této dohody po jejím přečtení prohlašují, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho k ní 
připojují své podpisy.

V Pelhřimově dne  9.9.2021   V Pelhřimově dne 2.9.2021

…………………………………. ………………………………….
Ladislav Med Ing. Petr Seknička
starosta města                                                             ředitel oblasti
 
…………………………………. ………………………………….
Ing. Josef Koch Jan Půža
místostarosta                                                                             vedoucí obchodního oddělení


