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Dohoda o ukončení smlouvy 

,, PD – Rekonstrukce sídliště Spáleniště – II. etapa, 
vnitroblok“ 

 
 
 
 1. objednatel:    město Cheb 
 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 IČO:    00253979 
 DIČ:    CZ 00253979 
 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 
 zastoupený:    Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 
 
a 
 
       2. zhotovitelem:   DESKRIPTO s.r.o. 
  zapsaný v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze, spisová značka: C 178846 
       se sídlem:    Vaníčkova 315/7, Břevnov, 169 00 Praha 6  
       IČO:                   24836117 
       DIČ:   CZ24836117 
 Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., 6140120001/5500   
       zastoupený:                     Ing. Petrem Šarmanem, jednatelem společnosti 
 
 
uzavírají dnešního dne tuto 

dohodu o ukončení smlouvy o dílo: 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
Dne 18. 9. 2020 uzavřely smluvní strany smlouvu k provedení díla ,,PD – Rekonstrukce sídliště 
Spáleniště – II. etapa, vnitroblok“. 
 

II. Ukončení smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo, která je specifikována v čl. I dohody, s tím, 
že nabytím účinnosti dohody zanikají všechny závazky smluvních stran vyplývající z  předmětné 
smlouvy o dílo.  

2. Zhotovitel s objednatelem prohlašují, že mají mezi sebou všechny finanční závazky vyřešeny a nemají 
vůči sobě z titulu předmětné smlouvy žádné pohledávky.   

 
III. Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel 
a jeden zhotovitel. 

2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dohoda 
nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
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a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 
registru v souladu s uvedeným zákonem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že si dohodu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání a podle 
jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. 

4. Uzavření této dohody bylo schváleno Radou města Cheb dne 03.02.2022 pod č. usnesení RM 
75/2/2022. 

 
 

V Praze dne ………………    V Chebu dne ……………… 
 
 
 
 
 
______________________     _______________________ 
za zhotovitele       za objednatele 
Ing. Petr Šarman, jednatel     Mgr. Antonín Jalovec, starosta 
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