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,T MCO5XOl. FNTBL*
Smlouva o vypořádání  záryazků l

uzavřená dle $ l746' odst. 2 zź lkona ě, 89/2012 Sb., obč anský zákonik' v platné m zné ní , mezi
těmito smluvní mi stranami:

l) Městská č ást Pľ aha 5
sí dlo: Pľ aha 5, nám. 14. ŕ í jna l38|l4, PSČ  l50 22
zastoupena Mgľ . Renátou Zají č kovou, starostkou MČ  Praha 5
ICO:00063631
DIC: C200063631
(dále jen,,objednatel'' nebo,,odběratel'o)

2) MultiSport Benefit, s.ľ .o.

sí dlo: Lomnické ho 1705/9,Nusle' l40 00 Praha4
zastoupená: Maľ ianem Š kľ ipeckým jednatelem a Miroslavenr Rechem jednatelem
ICO 24715298
DIČ : CZ247I5298
(dále jen ,,poskytovatel" nebo ,,dodavatel")

(dále jen,,smluvní  stľ anyo')

č l I.
Popis skutkové ho stavu

1) Na základě objednávky odběľ atele č . 0574lKTAll9, objednávky č ,. O457lKTA/l9,
objednávky ě. 0572/KTAll9 a objednávky č . 0610iI(TA/l9, jejichž  předmětem bylo
objednání  Multisport kaľ et na období  č ervenec 2019, srpen 20 l 9 , zálří  2O|9, ří jen 2Ol9 a
jejich akceptace dodavatelem, doš lo mezi uvedenými smluvní mi stľ anami kuzavŕ ení
smluvní ho vztahu (dále jen smlouva).

2) objednatel je povinným subjektem pľ o zveřejňování  v registru smluv podle zákona č ,.

340/2015 Sb., zákon o ľ egistru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále také  ,,zź tkon o
ľ egistru smluv") a má tak povinnost uzavřęnou smlouvu zveřejnit postupem dle zákona o
registľ u smluv.
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3) obě smluvní  strany shodně konstatují , ž e do okamž iku sjednání  té to smlouvy nedoš lo k
uveřejnění  smlouvy uvedené  v odst. 1 tohoto č lánku v ľ egistru smluv, a ž e jsou si vědomy
právní ch následků  s tí m spojených'

4) Y zájmu ú pravy vzájemnýchpráv apovinností  vyplývají cí chz pů vodně sjednané  smlouvy,
s ohledem na skuteč nost, ž e obě stľ any jednaly s vědomí m zź xaznosti uzavřené  smlouvy
avsouladu s její m obsahem plnily, co si vzé ljemně ujednaly, a ve snaze napravit stav
vzniklý v dů sledku neuveřejnění  smlouvy v registľ u smluv, sjednávají  smluvní  stľ any tuto
novou smlouvu ve znění ,jak je dále uvedeno.

ct. il.
Práva a zá*azky smluvní ch stľ an

l) Smluvní  stľ any si tí mto ujednání m vzé ł jemně stvrzují , ž e obsah vzájemných prź lv a
povinností , ktery touto smlouvou nově sjednáv ají , je zcela abeze zbytku vyjádřen textęm
pů vodně sjednané  smlouvy, kteľ á tvoří  pro tyto ú č ely pří lohu té to smlouvy. Lhů ty se
ľ ovněŽ ří dí  pů vodně sjednanou smlouvou.

2) Smluvní  strany pľ ohlaš ují ' Že veš kęľ á vzájemně poskytnutá plnění  na zák|adě pů vodně
sjednané  smlouvy považ ují  za plnění  dle té to smlouvy a ž e v souvislosti se vzájemně
poskytnutým plnění m nębudou vzájemněvznáš ętvů č i dľ uhé  smluvní  straně nároky ztitllu
bezdů vodné ho obohacęní '

3) Smluvní  stľ any prohlaš ují , ž e veš kerá budoucí  plnění  z té to smlouvy, kteľ á mají  být od
okamž iku její ho uveřejnění  v registru smluv plněna v souladu s obsahęm vzájemných
zé nazkű vyjádřeným v pří loze té to smlouvy, budou splněna podle sjednanýclr podmí nek.

4) Smluvní  strana, kteľ á je povinným subjektem pro zveřejňování  vregistľ u smluv dle
smlouvy uvedęné  v č l. I. odst. l té to smlouvy, se tí mto zavazuje dľ uhé  smluvní  stľ aně
k neprodlené rrru zveřejnění  té to smlouvy a její  kompletní  pří lohy v registru smluv
v souladu s ustanovení m $ 5 zákonao registru smluv.

č l. ru.

Povinná ustanovení

1) Smluvní  strany beľ ou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouvy 1e nezbytné  její
uveřejnění  v Registru smluv podle $ 5 odst. 2) zákona ě. 34012015 Sb', o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistľ u smluv, ve
znění  pozdějš í ch předpisů , a to bezodkladně nejpozději vš ak ve lhů tě do 30 dnů  odę dne
podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou, kteľ é  pľ ovede Městská č ást Pľ aha 5. Smluvní
strany berou na vědomí , ž e uveřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v Registru
smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonęma s č l. 6 odst. l) pí sm. c) naří zęní
Evľ opské ho paľ lamentu a Rady (EU) 2016/679. Snrluvní  stľ any prohlaš u.ií ' ž ę skuteč nosti
obsaž ené  ve smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu $ 504 obč anské ho
zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a uveřejnění  bęz stanovení  jakýchkoliv dalš í ch
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podmí nek.

2) Tí mto se ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. I zź lkona č . l31/2000 Sb., o hlavní rrr rněstě Praze,

ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ż ebyly splněny podmí nky pľ o platnost právní ho
jednání  městské  č ásti Praha 5, a to usnesení m Rady městské  č ásti Pľ aha 5 č .

RMČ 120/428/2O21 zę dnę 28. 04.2O2l.

č l. rv.

Zá.ľ é rećná ustanovení

l) Smlouva nabývá platnosti dnem její lro podpisu vš emi smluvní mi stranami a ú č innosti
dnem její ho uveřejnění  v ľ egistľ u smluv.

2) Yzájemná pré ł va a povinnosti neupravené  v té to smlouvě se ří dí  platnými pľ ávní mi

předpisy.

3) Změny a doplňky té to smlouvy mohou být pľ ovedeny pouze formou pí semné ho dodatku
podepsané ho oběma smluvní mi stľ anami.

4) Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elęktronické  podobě podepsané m

elektronickými podpisy smluvní ch stľ an'

5) Nedí lnou souč ástí  té to smlouvy jsou tyto pří lohy:

Pří loha č . 1 _ ob.iednávka č ,.0574lKTAl19
Pří loha č . 2 _ objednávka č .0457lKTAl19
Pří loha č . 3 _ objednávka ě.0572/KTAll9
Pří loha č . 4 _ objednávka č . 0610/KTA/19

V Pľ aze dne V Praze dne

Mor. Digitálně
podepsal Mgr.

Renáta ił enáia zajĺ č ková

, Datum: 2021 .08.20

La[cKovfl ĺ  8:06:39 +oz'oo'

objednatel
Mgľ ' RenátaZají č :ková
starostka MČ  Praha 5

Ma riá n ľ ':1''""11ffi::ľ ;''

Š  rri pecký ?JlĘ;1á]'33"'

dodavatęl
Marian Š kripecký
jednatel

Miroslav
Rech

dodavatel

Miroslav Rech
jednatel

'Digitálně podepsal
.Miroslav Rech
Datum: 2021.08.19
0B:56:28 +02'00'
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,J(á část Praha 5

Jd méstskéčástĺPraha 5

r'edoucí Úřadu + sekrtariát

Náměstĺ 14. října 1381/4, 'ĺ50 22 Praha 5

telefon fax

_mail,kgfoĺĺügilul(savaíěüÍahe5.cz.:

lÖo: 00063631, DlĆ czooo63631

t'IanĺlEs
IE
ZI

www.DrahaS.cz

E-mail:

objeđnáváme u Vás;

lllľililililillľľill llilil lľil lill ililllľlil ľlllľ|ilľlilľ

MCOSXOOYKFXWOBJEI}NÁIIKÄ č,.o 5? 4/I{ľA/ 19

ođběľatel: MĚsľsrÁČÁsľPRAřIÁs
Adľesa: nám' r4, října č.4

r5o zz Pľaha 5

rČo: ooo6363ĺ

DIČ: CZ ooo63ó3r

Plátce DPH
Bankovní spojení: Čs7osoo

Čísloúčtu: 27-2oool5732g

Tel.: zsąsz8LĹL,257 ooo 111

Fodatelną@ĺlra}P5'rł

Dodavatel:
Ađľesa:

rčo:
DIČ:

Bankovní spojení: 27oo

Čísloúčtu: zlo456ĺĺz7

Tel.:

B-maĺl:

Multispoľt Benefrt, s.ľ.o.
Lomnického tzoslg

r4ooo Praha

z47tgz98

CZz47tgz98

MultíSpoľt
Multisport kaľľyza období o7lzotg

PlatebnípodmínĘ:
Teľmíndodání:
Datum vystavení:
ZáĺľućnipodmínĘ:

Předkláđá:
Příjímá:

Vystavil: LukášováKaľolína
Kontľotoval: Žebera Josef Bc.

za období 20tg

převodem

23.g.zoLg

23.9.2019

Bc. beľa
adu

podpis:
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/u + sekretaÍiát

ń' ř|na 1381lĄ, 150 22 Praha 5

)n íax

"-mejl !Älqlĺ}alllĺ&lg@ffaBali;g
llo: oooB363í, Dlt cz00063631

www.DrahaS.cz
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MCOSXOOXBYHSOBJEDNÁI/I{A č.o4 sr /K:r'^ĺ ry
odběľatel:
Adľesa:

ĺČo:
pĺČ:

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Tel.:

uĚsľsrÁ čÁsľPRAřIÁ 5
nám. 14' října č.ą

r5o ze Pľaha 5

oooó363r

CZoao636gl ,

Plátce DPH
Čs7osoo

z7-zooo8g73z9

254 978 r11, 2S7 ooo r11

Dođavatel:
Ađresa:

rčol
DIČ:

Bankovníspojení: 27oa

Čístoúčtrr: zto456ĺlz7

Tel.:

Multíspoľt Benefrt, s.ľ.o.
IĺmnickéhoL7o5/9

r4ooo Pľaha

z47ĺ.5zgB

CZz47ríz98

E-mail: npdatelne@nr$ba$s E-mail:

objeđnávárneu Vás:
Multíspoľtpľoplacení za obdobĹ 8 / zoĺ9
Multispoľt pľoplacenĺ za obđobí8lzoĺg

Platební podmínlry:
Teľmínđođání:
Datum vystavení;
Záru.ölnipodmínĘ:

převodem

16.8.2o19

16.8.zo19

Předkládá:
Přĺjímá:

Vystavil: tukášová Kaľolína
Kontrotovat: žebera Josef Bc.

Úřadu
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ćásti Praha 5

]u + sekrotariát

,. řĺina 1381/4' í50 22 PÍaha 5

fax

ł,tJÜll nďUkäBova@p'aľE8;ql

Jo08363ĺ, olČczoooogoo1

www,orahaS.cz

EnnĺInE
l-r
ZI
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oBJEnxÁvr<ł č.o5 y z lĺí'TA'/ tg MCOSXOOYITG9

Ođběľatel: MĚsľsxÁČÁsľPRAIIAs
Adľesa: nám. 14. října č'4

r5o zz Praha 5

tČo: ooo6363r

olČ: CZooo6g6gt
Plátce DPH

Bankovní spojení: Čs7oeoo

Čísloúčtu: z7-zooo857gzg

Tel.: zgąg78LLL'257 ooo 111

Dođavatel:
Ađresa:

rČo:
DIČĺ

Bankovníspojení: 27oo

čístoúčtrrzzĺo456ĺtz7

Tel.:

Multispoľt Benefit, s.r.o.
Lomnického ĺĺoslg
r4ooo Praha

z47ĺ.gz98

CZz4?ĺ.sz98

E-mail: p u*@!&bsĺ'gs

objeđnáváme u Vás:

E_mďl:

KaľľyMultiSpoľt o9l 2019
Multispoľt proplacení za obdobío9/zot9

Platební podmínky:
Terľníndođání:
Datumvystavení:
Záraón7podmínĘ:

převođem

2A,9.2Or9

2O.9.2O19

Předkláđá:
Přijímá:

Vystavil: Lukášová Karolína

Kontľotovatl Žebeľa Josef Bc.

Bc. Josef
tajemníkÚraau

podpisr



Městská üÉst Praha 5

Úrad městsre čásll Praha 5

Vedoucí úřadu + gokrotariát

Náměstĺ ĺ4" řĺina 1381/4, 150 22 PÍaha 5

telefon í8x

e-mail danka.aovg!Ílą@Ęlahaĺ'ct

lto: oo06303ĺ, DlĆ czoo0ô3631

www,orahaS.cz

ETn|TNB

tr
4
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OBJEDNÁIIľ(A č.o 6ĺo/KľA/ĺg MC05X00Z7N6B

ođběľatel: MĚsľsxÁčÁsľPRAľIA5
Adľesa: nám. 14. října č.4

ĺ5o zz Pľaha 5

rČo: ooo6363r

DIČ: CZooo6g6gĺ
Plátce DPH

IlankovnÍ spojení: Čs7oaoo

Čísloúčtu: z7-zooo857gzg

Tel.; 254g78 rL1,257 ooo 111

Dođavatel:
Adľesa:

lČo:
DIČl

Bankovní spojení: 27oo

Čísloričtu: zto456tĺz7

Tel.:

Multisport Benefit, s.ľ.o.
Lomníckéhol7o5/9

r4ooo Pľaha

z47tgz98

CZz47ĺ5z98

E_maíl: nodĺtalna@pľąhął;ĺu

objedn6ĺľĺáĺľneu Vás:
KaľtyMultĺspoľtza obdobÍ říjen eoĺ9

E-mail:

Kaľý Multispoľt za období říjen eor9. Celková cena 154 87o,- KčvčetněDPH.

Předpokláđaná cenaje a27 gg1r74 KčbezDPH' tj.
r54 87o,oo KčvčetněDpH.

Platební pođmínĘ:
TeľmÍndodání:
Místođodání:
Datum rystavení:
Zátuč'nl podmínĘ:

Přeđkláđá:
Př[iímá:

Převodem na základě faktury_daňového dok]adu

23.1O.2O19

Praha 5

15.1O.2O19

Vystavil:
Kontľoloval:

Novotná Danka DiS
otakaľ Dymák

p ou ěř en u ý ko ne m funkce tĘ emníkąÚř adu

podpisl


