
Dvůr  Králo.   -J
nad   LabÉ`rTt

Smlou`'a o `vi.ořádání závazků č. 8/2022

uzavřená dle §  1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi
těmito smluvními stranami :

Odběratelem:

Technické služby města Dvora Knálové nad l,abem

se sídlem; Seifertova 2936, 544 01 Dvůr Králové md Labem

zastoupený: lng. Vítězslav Štuma, ředitel orgmizace

a

DodaNutitem:

Edenred CZ s.r.o.

se sídlcm: Pcmerova 691/42, 186 00 Prri 8

1.

Popis skutkového stavt]
1.    Snduvní  stTmy  uzavřely  dne  15.02.2022  0bchodní  smlouvu, jejímž  předmětem  bylo

zabezpečem'  závodnflo  smvování  pro  pmcovníky  odběmtele  (dodání  poukázek  na
smvováni').

2.St"odběmtelejePovímýmsubjektempi.Ó2NeŘejňovánívregís"smiuvdlemlouvy
uvedenévustanoveníodst.1.tohotočlánkuamápovimostu2avřenousmlou"zveřejrit
postupem podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  zákon  o registru  smluv,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

3.    Obč §mluvní  strany  shodně  konstatují,  že do  okamžiku  sjednáni  této smlouvy  nedošlo
k uveřejněni'  smlouvy  uvedené  v odst.  1  tohoto  článku  v registru  smluv,  a  že jm  si
vědomy právm.ch následků s tím pqg.ených.

4.    Vzájmu   úpravy   vzájemých   práv   a  povinno§ti'   vyplývajících   způvodně   sjednané
smlouvy,§ohledemna§kutečnost,žeoběstianyjednalysvčdomímzávaznostiu2avřené
smlouvyav§ouladusjeji'mobsahemplnily,cosívzájemněujednaly,avesnazenapravit
stav  vzniklý  v důsledku  neuveřejněni'  smlouvy  v redstru  smluv,  sjednávaji'   smluvní
strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dá]e uvedeno.



Dvůr KrálovfJ
•,._`,(!        1,!,

1].

Práva a závazky smluvních stran

].     SmJuvní   strany   si   tímto   ujednánl'm   vzájemnč   stvrzují,   že   obsah   vzájemných   práv
a  povimostí,  který  touto  smlouvou  nově  sjednávají, je  zcela  a  beze  zb)nku  vyjádřen
textem  původně  sjednmé  smlouvyL,  kteri  tvoň'  pro  tyto  účely  přl'lohu  této  smlouvy.
Lhůty se rovněž řl'dí původně sjedmnou smlouvou.

2.     Smluvni'  strany prohlašují,  že  veškerá  vzájemně poskytnutá plnění na základě původně
sjednané  smlouvy považují za plněm' dle této smlouvy a že  v souvislosti  se  vzájemně
posbAnutým  plněním  nebudou  vzájcmně  vznášct  vůči  druhé  smluvní  stmně  nároky
z titulu bezdůvodného obohaoení.

3.     Snduvní  strany  prohlašují.  že  veškerá  budoucí  plněnl'  z této  smlouvy,  kmá  mají  být
od okamžiku jejího uveřejnění v registni smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných
záva2m vyjádřeným v pHloze této smlouvy, budou splněna pod)e sjednaných podmínek.

4. Smluvní  strana,  kteri je  povinným  subjektem  pro  zveřejňování  v rečsmi  mluv  dle
smlouvy uvedené v čl.  1.  odst.  1  této stnlowy, se tímto zavazuje dnihé sm]uvní stmně
k nqprodlenému  zveřejněm'  této  smlouvy  a  její  kompletní  přílohy  v registni  smluv
v souladu s ustanovením § 5 zákona o registn) smluv.

111.

Závěrečná ustaDovení

Tato smlouva o vypořádání závazm nabývá účinností dnem uveřejnění v regismi smluv.

1.    Tato   smlouva  o  vypořádánl'  závazků  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,   každý
s hodnotou originálu pfičemž každá ze smluvních stmn obdrží jeden stejnopi§.

Dodavatel:
Dagmar
Horová,

Digitally signed
by Dagmar
Homvá, Dis.

D i s.                i::t4e2,332,2ó3Zá:

Ve Dvoře Kiálové nad Labem dne 22.07.2022

Příloha č.  1 -Obchodní smlouva ze dne 15.02.2022

Odběmtel:

Te€h

Dvora  Králwé  na-d  Lá6é-m
W!ftŇWŇmŇNýwŇ#k_4
Seiferlova 2936             -5-

44  oi    ovui  t{ráiove nacl Laberi
000 :i2  981.  i !ť.   cz 000  52 981


