
Smlouva o wpoi‘édénl’ zévazkfi

uzavFené dle § 1746, odst. 2 zékona ('2. 89/2012 5b., obéansky’l zékonl’k, v platném znéni, mezi témito
smluvnl’mi stranami:

Objednatelem
nézev: Mésto Holice
se sidlem: Holubova 1, 53401 Holice
zastoupeny'l: Mgr. Ladislavem Efienberkem, starostou mésta
bankovm’ spojeni: Komerénl’ banka, a.s.
EI'SIO l'Jétu: 19—1628561/0100
Iézooz73571
ve vécech technicky'lch je oprévnén jednat Ing. OldFich Chlanda a Ing. Karel Vrbata

Dodavatelem
nézev: Turke s r.o.
se sidlem: Vortova’ 37, 539 61 Vortové
zastoupeny: panem Stanislavem Turke, jednatelem
Ié:27524141
DIC: c227524141
bankovnispoknfi:CS,éU.4135945309/0800
ve vécech smluvnich je oprévnén jednat : Stanislav Turke, Jednatel
ve vécech technicky’lch je oprévnén jednat: Stanislav Turke, Jednatel
spoleénost je zapséna v obchodnl’m rejstFI'ku vedeném KS v Hradci Krélové, oddI’I C, E. v|.24039

I.
Popis skutkového stavu

1. Smluvm’ strany uzavFe dne 25.4.2018 dodatek é.1 smlouvy 6. 3305 (éislo dodatku MUHO-
SML/131/2018), jehoi pIV'edmétem byly préce a dodévky uvedené v textu dodatku. Tento
dodatek smlouvy byl uzavFen v souladu s vy'Isledkem Wbéru na " Zajiétém' TDI - rekonstrukce
(‘5.p.59, Hradecké u|., Holice".

2. Mésto Holice je povina subjektem pro zveFejr'IovénI’ v Registru smluv dle § 2, odst. 1,
zékona é. 340/2015 5b., ktery jI’ uklédé povinnost uzavFenou smlouvu zvefejnit postupem
podle tohoto zékona.

3. Obé smluvnl' strany shodné konstatuji, ie v okamiiku sjedném’ této smlouvy jii do§|o
k uveFejnéni smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto élénku v Registru smluv. Toto zveFejnéni v§ak
neprobéhlo v zékonné Ihfité 30 dnfl od podpisu smlouvy uvedené vodst. 1 tohoto élénku.
Obé smluvm’ strany si jsou védomy prévm’ch nésledkfi s tim spojenych.

4. Vzéjmu Upravy vzéjemny’lch pra’v a povinnosti vyplWajicich z pflvodné sjednané smlouvy,
sohledem na skuteénost, ie obé strany jednaly svédoml'm zévaznosti uzavFené smlouvy
a v souladu sjejim obsahem plnily, co si vzéjemné ujednaly, a ve snaze napravit zévadny’l stav
vzniklv vdflsledku neuveFejnéni smlouvy v Registru smluv, sjednévajl' smluvnl' strany tuto
novou smlouvu ve zném’, jakje déle uvedeno.



II.
Pra’va a zévazky smluvnich stran

1. Smluvnl' strany si tl’mto ujedném’m vzéjemné stvrzuji, ie obsah vzéjemny’lch prév a povinnosti,
ktery'l touto smlouvou nové sjednévajl’, je zcela a beze zbytku vyjédfen textem pfivodné
sjednané smlouvy, které tvofi pro tyto (1?:e pFiIohu této smlouvy jako jejl’ nedilné souéést.
Lhfity se rovnéi Fidl’ pfivodné sjednanou smlouvou a poél’taji se ocl data jejl'ho uzavfem’.

2. Smluvnl’ strany prohla§uji, ie ve§keré vzéjemné poskytnuté plném’ na zékladé pflvodné
sjednané smlouvy povaiujl’ 2a plném’ dle této smlouvy a ie v souvislosti se vzéjemné
poskytnutY/m plném’m nebudou vzéjemné vznééet vfiéi druhé smluvnl' strané néroky ztitulu
bezdflvodného obohacem’.

3. Smluvnl’ strany prohla§uji, ie ve§keré budouci plném’ ztéto smlouvy, které majl’ byt 0d
okamiiku jejiho uvefejnéni v RS plnéna v souladu s obsahem vzéjemny’lch zévazkl‘] vyjédfea
v pFiloze této smlouvy, budou splnéna podle sjednanVch podml'nek.

4. Smluvni strana, které je povinny'lm subjektem pro zveFejfiovéni vregistru smluv dle § 2
zékona 63. 340/2015 Sb. se timto zavazuje druhé smluvni strané k neprodlenému zveFejnénI’
této smlouvy a jejI' kompletm’ pFI’lohy v registru smluv v souladu s ustanovenim § 5 zékona é.
340/2015 Sb.

Ill.

Zévéreéné ustanovem’

1. Tato smlouva o vypoFédénI’ zévazkfi nabWé uéinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypoFédénI’ zévazkfl je vyhotovena ve dvou stejnopisech, kaidy’l s hodnotou

originélu, pfiéemi kaidé ze smluvm’ch stran obdril'jeden stejnopis.

Pfiloha if. 1 — Dodatek 6.1 ke smlouvé E3005 (él'slo dodatku MUHO-SML/131/2018) ze dne 25.4.2018
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Mgr. Ladislav Effenberk Stanislav Turke

starosta mésta Holice Jednatel


