MUKUP804NQ3P
Dohoda o ukončení smlouvy o dílo
Objednatel: Město Kuřim
IČ:

00281964

DIČ:

CZ00281964

se sídlem:

Kuřim, Jungmannova 968/75, PSČ 664 34

zastoupený:

Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou

Zhotovitel: 7points, s.r.o.
IČ:

28323793

DIČ:

CZ28323793

se sídlem:

Kuřim, Blanenská 355/117, PSČ 664 34

zapsaný:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 61097

zastoupený:

I. PREAMBULE
1.

Smluvní strany prohlašují, že dne 15.03.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017/D/0030, jejímž
předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající:
a) v přípravě projektu;
b) ve vypracování studie stavby;
c)

ve vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, vč. inženýrské činnosti;

pro stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa"
a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. 2017/D/0100, která nabyla účinnosti dne 12.09.2017
a která reflektuje spojení územního a stavebního řízení, jakož i rozšíření předmětu díla oproti
smlouvě č. 2017/D/0030. Existence smlouvy č. 2017/D/0030 tak již není nadále potřebná,
neboť závazky smluvních stran jsou upraveny ve smlouvě o dílo č. 2017/D/0100.

II. PŘEDMĚT DOHODY
Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy č. 2017/D/0030 ke dni 12.09.2017, neboť
závazky smluvních stran uvedené pod body l.a) a l.b) této dohody zanikly splněním a závazek
uvedený pod bodem l.c) této dohody je upraven ve smlouvě č. 2017/D/0100 a nadále se řídí
touto smlouvou. Smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran neuplatňuje vůči druhé
smluvní straně jakékoli nároky ze smlouvy č. 2017/D/0030 plynoucí.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI
4.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

5.

Tato dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

6.

Tato dohoda byla schválena v souladu s usnesením Rady města Kuřimi č. 19. ze dne 30.05.2018
č. usnesení 275/2018.

7.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla
sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek, že s obsahem dohody souhlasí a na důkaz toho dohodu opatřují svými podpisy.

V Kuřimi dne Xr$.
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