
DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ
(dále jen ,,Dohoda")

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
níže uvedeného dne, měsíce a roku

Objednatel :

Se sídlem:

Zastoupený:

IČO:

mezi těmito smluvnImi stranami

Město Kutná Hora

Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

00236195

a

Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
zastoupený:

Air Technology s.r.o.
čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín

25302248

{dále Smluvní strany)

Smluvní strany uzavÍrajÍ tuto Dohodu o vypořádáni bezdůvodného obohacení (dále jen Dohoda) vzhledem k
tomu, že:

1. uzavřely dne 16.12.2021 Dodatekč.1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem bylo provedeni díla ,,Odstranění
kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci zimního stadionu v Kutné Hoře" s terminem předání
stavby do 10.11.2021 Dodatkem došlo k prod|ouženítermínu předáni stavby do 21.12.2021.

2. měly dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, povinnost uveřejnit Dodatek uvedený
v ČIj bodě 1 této dohody postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňovánitěchto smluv a o registru smluv {zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů {dále jen ,,ZRS") a

3. bylo stranami plněno v souladu s uzavřeným Dodatkem Č.1 přestože nebyl tento Dodatek Č.1 uveřejněn
postupem dle § 5 ZRS, a to ani do tři měsíců ode dne, kdy byl uzavřen a nenabyl tak účinnosti a platí, že byl
v souladu s ustanovením § 7 odst.1 ZRS zrušen od počátku, a tudíž nedošlo k prosloužení termínu předáni
stavby ve smyslu Dodatku Č.1

II.

Smluvnístrany konstatuiC že předánístavby v terminu sjednaném v Dodatku Č.1 řádně proběhlo a SmluvnIstrany
nemají vůči sobě z titulu Smlouvy o dílo ve znění Dodatku Č.1 žádné nevypořádané nároky a závazky a plnily
v dobré víře.



Smluvní strany podpisem na této Dohodě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto Dohodu vztahuje povinnost
jejího uveřejněni dle zákona č. 340/2015 Sb., (j registru smluv, v platném znění spolu s Dodatkem č. 1 uvedeným
v ČIj. bodě 1. této Dohody. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

IV.

Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž obě strany obdrží po jednom.

Smluvní strany potvrzují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasI. Na důkaz
toho připojují své podpisy.

V Kutné Hoře dne: 25, OL. 2022

Město Kutná Hora Air Technology s.r.o.

Příloha č. 1-Dodatek Č.1 ze dne 16.12.2021
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11.2021

Na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, v platném znění, uzavÍrajÍ niže
uvedené smluvnÍ strany tuto smlouvu.

Smluvní strany

Objednatel AirTechnology s.r.o.
čajkovského 4235/47, 695 01 Hodonín, Česká republika

IČO 25302248
DIČ CZ25302248
Bankovní spojení :
Společnost zastoupena

starosta města

Zhotovitel : Město Kutná Hora

Havúčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora
IČO 00236195
DIČ . CZ00236195
Společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, v oddIlu C, vložka 23508
Bankovní spojení :
Společnost zastoupena

.

Úvodní ustanovení

Tímto dodatkem se mění platební podmľn§' Smlouvy o dílo ze dne 4.11.2021 o realizaci akce ,,Odstranění
kondenzace vzdušné vlhkosti na střešní konstrukci Zimního stadionu Kutná Hora" takto:

Článek 1. Termín plnění

1 1. Zhotovitel provede dílo specifikované v bodě 1.1. Smlouvy o dílo vtěchto terminech:

- Předání stavby: 21.12.2021
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Článek 2, Platební podmfnly

2.1. Cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat ebjednateii ve dvou fakturácň a to 12/2021 a na konci
realizace projektu po předárú díla dc ČI. Vlll. této smlouvy. Fakturace bude provedena na základě
odsouhlaseného předávacího protokolu objednatelem.

Článek 3. Závěrečné umnovení

3.1

3.2.

3.3.

Smluvní strany po řádném přečtení tohcto dodatku shodně proh|ašují, že byl sepsán a uzavřen podle
jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připoiují své podpisy.

Ostatní body smlouvy o dílo se Remění.

Tento dodatek je yyhotoven ve 2 yyhotovenľch, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom
vyhotoveni.
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V Hodoníně dne /6./Ľ AOL/ V Kutné Hoře dn, A6

zhotovitel
AirTechno|o&/

objednatel
Město Kutná Hora

starosta města
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