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Smlouva o vvpořádání závazků

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

Zhotovitel:

RAPOŠ, spol. s.r.o.

Palackého 529, Všetuly, Holešov

lČ: 25504487

Jednatel:

a
Objednatel:

Dětský domov se školou, základní škola školní jídelna
P

Havlíčkova 547, Bystřice pod Hostýnem

Zastoupen:

IČ: 634588

I.

Popis skutkového stavu

l. Smluvní strany uzavřely dne 14.7.2022 objednávku, jejímž předmětem byla oprava koupelny na
bytěč. 4.

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené
v ustanovení odst. ]. tohoto článku a má povinnost uzavřenou objednávku zveřejnit postupem
podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany shodně konstatuji, že do dnešního dne nedošlo ke zveřejnění objednávky.

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinnosti vyplývajících z původně sjednané objednávky,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené objednávky
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
v důsledku neuveřejněni v registru smluv včas, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve
znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

l. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinnosti,
který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané
objednávky, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané
objednávky považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým
plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného
obohacení.



3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným
v příloze této smlouvy. budou splněna podle sjednaných podmínek.

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy
uvedené v ČI. I. odst. l této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému
zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5
zákona o registru smluv.

III.

ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
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DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU,
ZÁKLADNI'ŠKOLA a ŠKOLN/JÍDELNA

Bystřice pod Hos(ýneni, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61,
Tel: 5

IČO: 63458896, Č. účtu:

Váš dopis zn:
Naše zn: 1731/2022
Vyřizuje: á
Tel:
E-m
ID: zpv8f87
Datum: 14.7.2022

Adresát:
Rapoš spol. s.r.o.
Palackého 529
7 Holešov, Všetuly

Věc: Objednávka

Objednáváme u Vás opravu koupelny na bytě č. 4 v budově C, včetně drobných zednických
oprav v bytě. Celková dohodnutá cena do 113.800,- s DpH l 98.900.- bez DpH/.

Příkazce oper Správce rozpočtu

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv.

Souhlasím.Za dodavatele:
Razítko apodpis'

P

OU
DELN1

nem
4588S

V Bystřici pod Hostýnem: 14.7.2022


