
Smlouva o wpoFédénI’ zévazkfi

uzavfené dle § 1746, odst. 2 zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky’l zékom’k, v platném znéni, mezi témito
smluvnimi stranami:

Objednatelem
nézev: Mésto Holice
se sidlem: Holubova 1, 53401 HoIice
zastoupenV: Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou mésta
bankovm’ spojeni: Komerénl’ banka, a.s.
Eislo aétu: 19-1628561/0100
Ié:00273571
ve vécech technickych je oprévnén jednat lng. Oldfich Chlanda a Ing. Karel Vrbata

Dodavatelem
nézev: SERVlSiNG s r.o.
se sidlem: Piletické 486, 503 41 Hradec Krélové, Véko§e
zastoupenV: lng. Ludvikem Blaikem, jednatelem
IC:25275810
DIE: C225275810
bankovnl' spojeni: Fio banka, a.s. Hradec krélové, 6.0. 2500626113/2010
ve vécech smluvnich je oprévnén jednat : Ing. Ludvik Blaiek, Jednatel
ve vécech technicch je oprévnén jednat: Ing. Torfiéé Javflrek
spoleénost je zapséna v obchodnim rejstfiku vedeném KS v Hradci Krélové, oddI'l C, E. v|.12191

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvnl' strany uzavFe dne 24.4.2018 dodatek 6.1 smlouvy (‘5. 3306 (él'slo dodatku MUHO-
SML/132/2018), jehoi pFedmétem byly préce a dodévky uvedené v textu dodatku. Tento
dodatek smlouvy byl uzavFen v souladu s vy'lsledkem vy’lbéru na " Zaji§téni TDI - rekonstrukce
é.p.59, Hradecké u|., Holice" a dodatek smlouvy byl schvélen Radou Mésta Holic dne
9.10.2017 usnesenl’m E. 403.

2. Mésto Holice je povinny’lm subjektem pro zvefejfiovém’ v Registru smluv dle § 2, odst. 1,
zékona é. 340/2015 Sb., ktery’l jI' uklédé povinnost uzavFenou smlouvu zveFejnit postupem
podle tohoto zékona.

3. Obé smluvm’ strany shodné konstatuji, ie V okamiiku sjednéni této smlouvy jii do§lo
k uveFejnéni smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto (‘Elénku v Registru smluv. Toto zveFejnéni v§ak
neprobéhlo v zékonne’ lhtlté 3O dnfi od podpisu smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto élénku.
Obé smluvnl' strany si jsou védomy prévnich nésledkfi 5 mm spojeny’lch.

4. Vzéjmu upravy vzéjemnych prév a povinnostl' vyplyvajicich z pfivodné sjednané smlouvy,
sohledem na skuteénost, 2e obé strany jednaly svédomim zévaznosti uzavFené smlouvy
a v souladu sjejim obsahem plnily, co si vzéjemné ujednaly, a ve snaze napravit zévadny stav
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vznil v dfisledku neuvefejném’ smlouvy v Registru smluv, sjednévajl’ smluvnl’ strany tuto
novou smlouvu ve zném’, jak je déle uvedeno.

|I.
Pra’va a zévazky smluvnl’ch stran

1. Smluvnl' strany si timto ujedném’m vzéjemné stvrzujl', 2e obsah vzéjemny’lch prév a povinnostl',
kterV touto smlouvou nové sjednévaji, je zcela a beze zbytku vyjédFen textem pflvodné
sjednané smlouvy, které tvoFI' pro tyto 0&e pfilohu této smlouvy jako jejl' nedilné souéést.
Lhfity se rovnéi Fidl' pfivodné sjednanou smlouvou a poél’tajl' se od data jejiho uzavfem’.

2. Smluvm’ strany prohla§ujI', ie veékeré vzéjemné poskytnuté plnénl' na zékladé pflvodné
sjednané smlouvy povaiuji za plnénl' dle této smlouvy a ie V souvislosti se vzéjemné
poskytnut plnénl'm nebudou vzéjemné vznééet vfiéi druhé smluvnl’ strané néroky ztitulu
bezdfivodného obohaceni.

3. Smluvm’ strany prohla§uji, ie ve§keré budouci plnéni ztéto smlouvy, které majl' by’It od
okamiiku jejl'ho uveFejnénI’ v RS plnéna v souladu s obsahem vzéjemnVch zévazkfi vyjédFeny’Im
v pFiloze této smlouvy, budou splnéna podle sjednany’lch podml’nek.

4. Smluvni strana, které je povinny’lm subjektem pro zveFejfiovéni vregistru smluv dle § 2
zékona E. 340/2015 Sb. se tI’mto zavazuje druhé smluvm’ strané k neprodlenému zveFejnéni
této smlouvy a jejI' kompletni pfi’lohy v registru smluv v souladu s ustanovenl’m § 5 zékona E.
340/2015 Sb. '

Ill.

Zévéreéné ustanovenl’

1. Tato smlouva o vypof'édénl' za’vazkfl navé uéinnosti dnem uveFejném’ v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypofédém’ zévazkfl je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kaidy s hodnotou

originélu, pfiéemi kaidé ze smluvnl’ch stran obdriijeden stejnopis.

Pfiloha (‘5. 1 — Dodatek (5.1 ke smlouvé (‘5.3306 (éislo dodatku MUHO-SML/132/2018)ze dne 24.4.2018
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Mgr. Ladislav Effenberk lng. Ludvik Blaiek

starosta mésta Holice Jednatel
fW/f/Udfino'


