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DOHODA O UKONČENÍ PLNĚNÍ Z PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

„Provozování veřejných pohřebišť města Frýdlant nad Ostravicí“

1. ÚČASTNÍCI DOHODY

Město Frýdlant nad Ostravicí

sídlo: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

zástupce pro věci technické: odbor majetku a investic

IČ: 00296651

DIČ: CZ00296651

bankovní spojení:

tel.:

(dále jen „příkazce“)

POHŘEBNÍ SLUŽBA KAREL HRADIL s.r.o.

sídlo: Nerudova 1426, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen: Karlem Hradilem, jednatelem společnosti

IČ: 08059331

DIČ: CZ08059331

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 78189

bankovní spojení: ………………………………

(dále jen „příkazník“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT DOHODY

2.1. Dne 18.12.2015 byla uzavřena Příkazní smlouva č. 2015/MaI/000134/SML na
provozování veřejných pohřebišť města Frýdlant nad Ostravicí s fyzickou osobou –
Karlem Hradilem – pohřební služby, IČ: 47643404 na straně příkazníka. Dne
11.4.2019 byla uzavřená Dohoda o postoupení příkazní smlouvy, příkazníkem se stal
- POHŘEBNÍ SLUŽBA KAREL HRADIL s.r.o., IČ:08059331.
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2.2. Účastníci dohody projednali současnou aktuální situaci na trhu a shodli se, že 
současné plnění z dané příkazní smlouvy včetně stanovení odměny je nevyhovující, 
proto se účastníci dohody rozhodli plnění z postoupené příkazní smlouvy ukončit 
uzavřením dohody o ukončení plnění z příkazní smlouvy. 

2.3. Plnění z příkazní smlouvy bude ukončeno k 31.12. 2022 včetně.  
2.4. Příkazník se zavazuje řádně plnit, ukončit plnění a předat veškeré potřebné náležitosti 

související s ukončením a vyfakturovat 4. čtvrtletí roku 2022. 

2.5. Příkazce se zavazuje převzít předávané náležitosti a uhradit včas vystavenou fakturu 
za 4.čtvrtlní 2022. 

   

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

3.1.        Právní vztahy a skutečnosti neupravené touto dohodou  se řídí příslušnými  právními        
předpisy. 

3.2      Dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce 
obdrží dvě vyhotovení a příkazník obdrží jedno vyhotovení. 

3.3.     Dohoda  nabývá platnosti dnem podpisu účastníků dohody a účinností zveřejněním      
v registru smluv.  

3.4.     Tato dohoda byla schválena radou  města Frýdlant nad Ostravicí dne 31.10.2022   
usnesením č. 1/7.2. 

 

 

 

Ve Frýdlantě n.O. ..........   Ve  Frýdlantě n O 

 

 

 

              ………………………...….                                           ………………………….. 
               RNDr. Helena Pešatová                                                   Karel Hradil  

                   starostka města                                                              jednatel  

                                                                                    


