
číslo dohody: 2022/MaI/000368/SML

Dohoda o narovnání
ke smlouvě o dílo č.: 2022/MaI/000216/SML

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi:

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO 00296651
DIČ CZ00296651
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických: odboru majetku

a investic, tel. č.

- dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: CONSTRUCTUS s.r.o.
se sídlem č.p. 285, 739 04 Raškovice
zastoupený Ing. Václavem Jurgou, jednatelem
IČO 26847779
DIČ CZ2684779
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 50332
Spojení (telefon, email) 777 741 742, info@costructus.cz, projekce@constructus.cz

- dále jen „zhotovitel“

- společně dále jen „účastnící“

Účastníci se dohodli na uzavření Dohody o narovnání v tomto znění:

I.

Základní ustanovení

Účastníci dohody prohlašují a činí nesporným, že dne 26.04.2022 uzavřeli smlouvu o dílo
č. 2022/MaI/000216/SML, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Nástavba a stavební
úpravy ZŠ Nová Ves 32“ (dále jen „smlouva“).
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Na základě nových zjištěných skutečností technického a ekonomicko-organizačního hlediska objednatele
zhotovitel dne 9.8.2022 sdělil, že pokračovat v díle projektováním nástavby je neefektivní a navrhl
ukončení smluvního vztahu ke dni 09.09.2022. Objednatel návrh akceptoval.

Účastníci dohody shodně potvrzují, že platnost a účinnost smlouvy byla ukončena dohodou k 09.09.2022
s následným narovnáním.

II.
Narovnání

Zhotovitel v souvislosti s ukončení smlouvy uplatňuje vzniklé náklady na projekční práci dle vyčíslení ve výši

12 000,- Kč bez DPH (14.520,- Kč s DPH).

Objednatel souhlasí s vyčíslením vzniklých nákladů a zavazuje se tuto částku ve výši 14.520,- Kč s DPH

uhradit na základě vystaveného a doručeného daňového dokladu se splatností 15 dnů.

Zhotovitel prohlašuje, že další náklady v souvislosti s ukončením smlouvy mu nevznikly a jiné položky

výslovně nárokovat nebude.

Účastníci shodně konstatují, že splněním závazků uvedených v tomto článku dohody budou veškeré jejich

vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy zcela vypořádané, a že nebudou mít z uvedené

smlouvy titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků, resp. že se každá ze stran

jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhé straně této dohody výslovně

jejím podpisem vzdává

III.

Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv.
Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno

vyhotovení.

Dohoda byla schválena radou města dne 05.09.2022, usnesením č. 95/8.11

Účastníci dohody prohlašují, že se seznámili s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý

a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Dohodu uzavírají na základě své vážné a

svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

1. Zápis z jednání

2. Statistické posouzení z 25.7.2022

3. Vyjádření zhotovitele

4. Vyčíslení nákladů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 12.09.2022 V Raškovicích, dne 09.09.2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

__________________________ ___________________
RNDr. Helena Pešatová Ing. Václav Jurga

starostka města jednatel


