
Smlouva o vypoFédénI' za’vazkfi

uzavf'ena dle § 1746, odst. 2 zakona 6. 89/2012 8b., obéanskv zékonl’k, v platném znéni, mezi témito
smluvnimi stranami:

Objednatelem
nazev: Mésto Holice
se sidlem: Holubova 1, 53401 Holice
zastoupenv: Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou mésta
bankovni spojenl': Komerém’ banka, a.s.
éislo l’JEtu: 19-1628561/0100
Ié: 00273571
ve vécech technicch je oprévnén jednat Ing. OIdFich Chlanda a lng. Karel Vrbata

Dodavatelem
nézev: Voto plyn s.r.o.
se sidlem: Husova 1127
zastoupem’l: Bc. Alexandrou Kamenickou
Iézo3976483
Dlé: CZO3976483
bankovni spojem’: CSOB, a.s. - Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
éislo Uétu: 269334118/0300
ve vécech smluvnich je oprévnén jednat: Bc. Alexandra Kamenicka
ve vécech technickych je opravnén jednat: JiFI' Kamenicky’l
spoleénost je zapséna v obchodnim rejstfi'ku vedeného Krajsky’lm soudem v Hradci Krélové oddil C,
vloika 35019

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvnl' strany uzavf‘ely dne 2.10.2017 smlouvu é. 3307/2017/Vrb. jejl’i pFedmétem byly
prace a dodavky uvedené v ph’loze (5.1 tohoto dodatku (pFedmét a rozsah dila). Tento
dodatek smlouvy byl uzavFen v souladu s vy’lsledkem zadévacu’ho Fizeni na vér dodavatele
dI’Ia “Zfizeni topné soustavy bytu 6.1 objektu Holubova 761, Holice".

2. Mésto Holice je povina subjektem pro zveFejfiovam’ v Registru smluv dle § 2, odst. 1,
zakona é. 340/2015 Sb., ktery'l ji uklédé povinnost uzavfenou smlouvu zveFejnit postupem
podle tohoto zakona.

3. Obé smluvni strany shodné konstatujl’, ie do okamiiku sjednanl’ této smlouvy nedoélo
k uveFejnénI' smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto Elénku v Registru smluv, a ie jsou si védomy
prévnl’ch nésledkfi 5 mm spojenVch.

4. Vzéjmu upravy vzajemnY/ch prav a povinnosti vyplWajicich zpfivodné sjednané smlouvy,
sohledem na skuteénost, 2e obé strany jednaly svédomim zavaznosti uzavFené smlouvy
a v souladu s jejl’m obsahem plnily, co si vzajemné ujednaly, a ve snaze napravit zavadny’l stav



vznikly vdflsledku neuveFejném’ smlouvy v Registru smluv, sjednavajl’ smluvm’ strany tuto
novou smlouvu ve znénl’, jak je dale uvedeno.

II.
Pra’va a zévazky smluvnich stran

1. Smluvnl' strany si tI'mto ujednanim vzajemné stvrzujl', ie obsah vzajemnY/ch prav a povinnosti,
kterv touto smlouvou nové sjednavajl’, je zcela a beze zbytku vyjadlv'en textem pfivodné

~ sjednané smlouvy, ktera tvoFI' pro tyto L’Jéely pfilohu této smlouvy jako jejI' nedl’lné souéast.
Lhfity se rovnéi Fidi pCIvodné sjednanou smlouvou a poél’tajl’ se 0d data jejiho uzavFenI'.

2. Smluvni strany prohla§uji, ie veékera vzéjemné poskytnuté plném’ na zakladé pfivodné
sjednané smlouvy povaiujl' za plnéni dle této smlouvy a ie v souvislosti se vzéjemné
poskytnuty’lm plnénl’m nebudou vzajemné vznaéet vfiéi druhé smluvnl' strané naroky ztitulu
bezdfivodného obohacem’.

3. Smluvm’ strany prohla§uji, ie ve§keré budouci plnénl’ ztéto smlouvy, ktera majl’ t od
okamiiku jejl'ho uvefejnéniv RS plnéna v souladu s obsahem vzajemny’lch zévazkfl vyja’dFea
v pFiloze této smlouvy, budou splnéna podle sjednany'lch podml'nek.

4. Smluvnl' strana, ktera je povinny’lm subjektem pro zveFejfiovém’ vregistru smluv dle § 2
zékona 65. 340/2015 Sb. se timto zavazuje druhé smluvni strané k neprodlenému zveFejném’
této smlouvy a jejl' kompletm’ pFilohy v registru smluv v souladu s ustanovem’m § 5 zékona 65.
340/2015 Sb.

III.
Zévéreéné ustanoveni

1. Tato smlouva 0 vypofédém’ zévazkfi naby'lva uéinnosti dnem uveFejnéni v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypoFadanI’ zévazkfi je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kaidy s hodnotou

originélu, pfiéemi kaida ze smluvm’ch stran obdriijeden stejnopis.

Pfiloha E. 1 —Smlouva 6.3307/2017/Vrb. ze dne 2.10.2017

V Holicich dne 31.10.2018 V Holicn’ch dne 31.10 018
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Mgr. Ladislav Effenberk BC. Alexandra Kamenicka

starosta mésta Holice I Jednatel


