
Smlouva o wpořádání závazků

uzavřená dle § 1746, odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění, mezi těmito
Smluvními stranami:

Objednatelem
název: Město Holice
se Sídlem: Holubova 1, 53401 Holice
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou města
bankovní Spojení: Komerční banka, a.S.
číslo účtu: 19-1628561/0100
ıč:00273571
ve věcech technických je oprávněn jednat lng. Oldřich Chlanda a lng. Karel Vrbata

Dodavatelem
název: KERSON spol s r.o.
Se Sídlem: č.p.80, 517 93 Dobré
Zastoupený: p. .lanem Rozínkem, Jednatelem
ıčz45536040
Dıč: cz45536040
bankovníspojení: ČSOB a.S., pobočka Rychnov nad Kněžnou
Číslo účtu: 189255874/0300
ve věcech Smluvních je oprávněn jednat: p. Jan Rozínek, Jednatel
ve věcech technických je oprávněn jednat: p. Jan Rozínek, Jednatel
Společnost je Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl.1585

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvní Strany uzavřely dne 24.4.2018 dodatek č.2 Smlouvy č. 3311, jehož předmětem byly
práce a dodávky uvedené v příloze č.1 tohoto dodatku (vícepráce). Práce a dodávky uvedené
v této příloze č.1 v Záporném množství se z předmětu díla vypouští (méněpráce). Tento
dodatek smlouvy byl uzavřen v souladu S výsledkem Zadávacího řízení na výběr dodavatele
díla "Rekonstrukce č.p.59, Hradecká ul., Holice" a dodatek Smlouvy byl Schválen Radou Města

Holic dne 23.4.2018 usnesením č.131.
2. Město Holice je povínným Subjektem pro Zveřejňování v Registru Smluv dle § 2, odst. 1,

zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřenou Smlouvu zveřejnit postupem
podle tohoto zákona.

3. Obě Smluvní Strany Shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo
k uveřejnění Smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v Registru Smluv, a že jsou Sí vědomy
právních následků S tím Spojených.

4. Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících Způvodně Sjednané Smlouvy,
Sohledem na Skutečnost, že obě Strany jednaly Svědomím závaznosti uzavřené smlouvy
a v Souladu Sjejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit Závadný Stav



vzniklý vdůsledku neuveřejnění Smlouvy v Registru Smluv, Sjednávají Smluvní Strany tuto
novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

li.
Práva a závazky Smluvních stran

1. Smluvní Strany Si tímto ujednáním vzájemně Stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností,
který touto Smlouvou nově Sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně
Sjednané Smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy jako její nedílná Součást.
Lhůty Se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají Se od data jejího uzavření.

2. Smluvní Strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnuté plnění na Základě původně
Sjednané smlouvy považují Za plnění dle této Smlouvy a že v souvislosti Se vzájemně
poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé Smluvní Straně nároky ztitulu
bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní Strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění ztéto Smlouvy, která mají být od
okamžiku jejího uveřejnění v RS 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 vregistru Smluv dle § 2
Zákona č. 340/2015 Sb. Se tímto Zavazuje druhé Smluvní straně k neprodlenému Zveřejnění
této Smlouvy a její kompletní přílohy v registru Smluv v Souladu S ustanovením § 5 Zákona č.
340/2015 Sb.

III.
Závěrečná ustanovení

1. 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 Obdržíjeden Stejnopis.

Příloha č. 1 - Dodatek č.2 ke smlouvě č.3311 ze dne 24.4.2018

__ __ _ __ _ 13. 09. 2018
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If
Mgr. Ladislav Effenberk Jan Rozínek

Starosta města Holice Jednatel


