
 

Statutární město Ostrava Ag.čislo:

Městský obvod Vítkovice Ev.číslo:

Zaeviddne:

D O H O D A

o ukončení smluvního vztahu

uzavřeného na základě smlouvy o dílo pod číslem u objednatele ag.č.4078/2020/O7OBM ze dne

30.11.2020 a následného dodatku č. 1 ag.č. 4078/2020/07OBM/1 ze dne 7.7.2021 mezi smluvními

stranami:

Objednatelem: Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

lČO: 00845451

DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí č. 1, 703 79, Ostrava—Vítkovice

zastoupený starostou panem Richardem Čermákem

' ' " "' as., pobočka Ostrava

a

Zhotoviteiem: SIPOSAN, s.r.o.

sídlo : Mostárenska 503/49, 703 00, Ostrava-Vítkovice

zastoupen :

ve věcech smluvních: lng. Zdeňkem Mošt'kem

ve věcech technických: Ing. Zdeňkem Mošt'kem

ECO : 63485745

DIČ: C263485745

zapsán v obch. rejstř. : KS v Osiravi' iii] ii iiZka 23677

bankovní spojení :

1. Výše uvedené smtuvní strany uzavírají tímto písemnou dohodu o ukončení smluvního vztahu na

základě uzavřené smtouvy o dížo pod ag.č.4078/2020/07OBM ze dne 30.11.2020 a následného

dodatku č. 1 agč. 4078/2020/07OBM/1 ze dne 7.7.2021 na opravu a údržbu domovního a

bytového fondu — klempíř, pokrývač, ke dni 31.7.2022.

2. Smluvní strany prohlašují, že ukončením tohoto smluvního vztahu nevznikly smluvním stranám

žadné náklady v souvislosti s nenaplněnim rozsahu uzavřené smlouvy.

3. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a je vyhotovena ve dvou

stejnopisech, které mají platnost originálů, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno

vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Kuzavření této dohody má objednatel souhlas Rady lVIOb Vítkovice udělený usnesením č.

3431/RMOb-ViU1822/123 ze dne 7.7.2022, kterým bylo rozhodnuto o ukončení smluvního vztahu

dohodou.
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v Ostravě dne 5.7. 75.439" v Ostravě dne.. , “f

  
Objednatel: Zhotovitel:

 

   

    

  
Richard Čermák lng. Zdeněk Moštěk

s arosta MOb Vítkovice jednatel společnosti

ě náměstí 1. 703 79 Ostrava If: 00845451 DIČ cz 00845451 OSTRAVA"

.vitkovice.ostrava.cz Císlo účtu 164930934910800 VÍTKGVICE
 

 


