
Dohoda o refakturaci úhrad č. 13/2022
uzavřená v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů

2. mateřská škola, Most, příspěvková organizace
lčo: 72742364
si'dlem: Lidická 44/4, 434 01 Most
zastoupena: Monikou Vydrovou Krovovou
ba n kovn í spojen i': xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen ,,Strana 1``),

a

1 . mateřská škola Most, příspěvková organizace

IČO:  108 34346
sídlem: Husitská 1683/2, 434 01 Most
zastoupena: Mgr. Šárkou Procházkovou
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Strana 2"),

(společně dále jako „smluvni' strany")

uzavi'rají k ni'že uvedenému dni, měsi'ci a roku tuto

dohodu o refakturaci úhrad:

1.

Prohlášení smluvních stran
1.    Strana 1 prohlašuje, že dne 1. 2. 2014 uzavřela (jakožto odběratel) s DEVELOP MOST s.r.o.

(dále jen ,,dodavatel") Smlouvu o pronájmu tiskového zaři'zení včetně instalace a zajištěni'
spotřebního  materiálu  č.  SML-DK-201400218.v005  (dále  jen  "Smlouva").  Tato  Smlouva
kopírovaci' stroje včetně dodávek spotřebního materiálu na vybraná odloučená pracoviště
mateřské školy.

2.    V  souladu  s reorganizací  mateřských  škol  od  1.  1.  2022  jsou  kopírovaci'  stroje  včetně
dodávek spotřebni'ho materiálu nově provozovány Stranou 2.

3.    Vzhledem k tomu, že z důvodu přípravy nové veřejné zakázky na kopi'rovací služby nedošlo
k ukončení smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem, je nutné náklady, které od
1. 1. 2022 vnikaji' Straně 1 přefakturovat faktickému odběrateli služeb -tedy Straně 2.

11.

Předmět dohody
1.    Předmětem této dohodyje refakturace úhrad spojených využíváni'm pronajatého tiskového

řešeni' a odběru spotřebni'ho materiálu na odloučených pracovišti'ch, viz při'loha, kdy Strana
2  uhradi' Straně  1  veškeré  náklady  za  provoz  zaři'zení  na  těchto  pracovišti'ch  způsobem
stanoveným ni'že.
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2.   Smluvni'    strany    se    dohodly,    že    refakturace    uvedených    úhrad    bude    vyúčtována

prostřednictvi'm  (formou)  faktury.  Faktura  bude  vystavena  Stranou  1  zpětně,  za  měsíc
prosinec 2022, ve kterém Strana 2 již provozovala tisková řešeni'. Splatnost faktury činí 14
kalendářních  dnů,  přičemž  bude  hrazena  na  účet  č.  ú.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  VS  51817.
Sjednává se, že povinnost zaplatit peněžitý závazek dle této dohody je splněna okamžikem,
kdy bude při'slušná částka připsána na účet Strany 1. Strana 1 není povinna převzít částečné

plněni'. Faktura vystavená Stranou 1 musi' obsahovat veškeré náležitosti, které pro fakturu
stanoví platné právní předpisy.

111.

Závěrečná ustanovení
1.    Sjednává se, že smluvní strany považuji' povinnost doručit písemnost do vlastni'ch  rukou

za splněnou  i v případě, že adresát zásilku, odeslanou  na jeho v této dohodě uvedenou
či naposledy pi'semně oznámenou adresu  pro doručování, odmi'tne převzít, jeji' doručeni'
zmaři'  nebo  si  ji  v  odběrni'  lhůtě  nevyzvedne,  a  to  desátým  dnem  ode  dne  vypravení
písemnosti.

2.    Smluvni' strany prohlašuji', že skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují za obchodní
tajemství  a   udělují  svoleni'  k  jejich   zpři'stupněni'  ve  smyslu   zákona   č.   106/1999  Sb.
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmi'nek.

3.   V při'padě, že některé ustanovení této dohody je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní
ustanoveni' platná a účinná. Smluvni' strany se zavazuji' nahradit neúčinné ustanoveni' této
dohody ustanoveni'm jiným,  účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá  nejlépe
obsahu a smyslu ustanoveni' původni'ho, neúčinného. Smluvni' strany sjednávaji', že veškeré
spory z této dohody budou řešit primárně dohodou.

4.    Nestanovi'-li tato dohody jinak,  řídi' se  práva a  povinnosti obou smluvni'ch stran zejména
zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoni'kem, v platném zněni', a dalši'mi obecně závaznými

právni'mi předpisy.

5.   Tato dohody byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrži'
každá ze smluvních stran. Jakákoliv změna této dohody je neplatná, pokud nemá pi'semnou
formu v podobě či'slovaného dodatku.

6.   Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvni'mi stranami a účinnosti dnem
uveřejněni' smlouvy v registru smluv.

7.   Smluvní  strany  po  řádném   přečteni'  této  dohody  a   seznámeni'  se  s  jejím   obsahem

prohlašuji', že je jim znám jeji' smysl a  účel, že tato odpovi'dá  projevu jejich vůle a že k ní
přistupují svobodně a vážně, nikoliv v ti'sni a za nápadně nevýhodných podmi'nek.

8.    Tato smlouva podléhá uveřejněni' v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštni'ch

podmi'nkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňováni' těchto  smluv  a  o  registru  smluv
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem
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uveřejní Strana  1,  a  to  nejpozději  do  30  dnů  od  podpisu  smlouvy.  V  při'padě  nesplnění
tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Strana 2.

9.    Po uveřejnění v registru smluv obdrži' Strana 2 do datové schránky / e-mailem potvrzení z
registru  smluv.  Potvrzení  obsahuje  metadata,  je  ve  formátu  .pdf,  označeno  uznávanou
elektronickou  značkou  a  opatřeno  kvalifikovaným  časovým  razítkem.  Smluvní  strany  se
dohodly, že Strana 2 nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak
dále o této skutečnosti informován.

V Mostě dne: 17. 1. 2023

za Stranu 1

V Mostě dne: 17. 1. 2023

za Stranu 2
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