Dohoda o narovnání
dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném
znění, uzavřená mezi:

Městská část Praha 3
Sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
IČO: 000 63 517
DIČ: CZ00063517
Zastoupena: Mgr. Alexander Bellu, starosta
(„objednatel“)
a
TILIA Garden s.r.o.
Sídlo: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 54/3, PSČ 13000
IČO: 281 81 557
DIČ: CZ28181557
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 131130
Zastoupena: Pavel Heřmánek, jednatel
(„dodavatel“)

Čl. 1
(1)

Na základě Objednávky č. 2018/0533/OOŽP-OSZK vystavené dne 16. 4. 2018 a akceptované
dne 23. 4. 2018 mezi účastníky této dohody, byl dodavatel zavázán provést řezy stromů na
lokalitách – Olšanské nám., vnitroblok Radhošťská a vnitroblok Soběslavská. Objednatel byl
zavázán službu akceptovat a provést její kontrolu a zaplatit za ni sjednanou smluvní cenu ve
výši 119 763 Kč bez DPH, tedy 144 913,23 Kč vč. DPH.

(2)

Na základě Objednávky č. 2018/0565/OOŽP-OSZK vystavené dne 23. 4. 2018 a akceptované
dne 25. 4. 2018 mezi účastníky této dohody, byl dodavatel zavázán provést výsadbu stromů do
vnitrobloku Prokopova - Lupáčova. Objednatel byl zavázán službu akceptovat a provést její

kontrolu a zaplatit za ni sjednanou smluvní cenu ve výši 211 229,10 Kč bez DPH, tedy
255 587,21 Kč vč. DPH.

(3)

Na základě Objednávky č. 2018/0693/OOŽP-OSZK vystavené dne 11. 5. 2018 a akceptované
dne 14. 5. 2018 mezi účastníky této dohody, byl dodavatel zavázán provést údržbu záhonů
trvalek, růží, keřů a štěrkových záhonů v měsíci květnu a dosadbu záhonů na lokalitách
Havlíčkovo náměstí, Habrová a Buková včetně materiálu. Objednatel byl zavázán službu
akceptovat a provést její kontrolu a zaplatit za ni sjednanou smluvní cenu ve výši 241 887,36
Kč bez DPH, tedy 292 683,71 Kč vč. DPH.

(4)

Na základě Objednávky č. 2018/0608/OOŽP-OSZK vystavené dne 27. 4. 2018 a akceptované
dne 30. 4. 2018 mezi účastníky této dohody, byl dodavatel zavázán provést řezy stromů na
lokalitě Habrová. Objednatel byl zavázán službu akceptovat a provést její kontrolu a zaplatit za
ni sjednanou smluvní cenu ve výši 72 719 Kč bez DPH, tedy 87 989,99 Kč vč. DPH.

(5)

Na základě Objednávky č. 2018/0580/OOŽP-OSZK vystavené dne 24. 4. 2018 a akceptované
dne 30. 4. 2018 mezi účastníky této dohody, byl dodavatel zavázán provést vypletí rabátek ve
stromořadí na jaře a na podzim. Objednatel byl zavázán službu akceptovat a provést její kontrolu
a zaplatit za ni sjednanou smluvní cenu ve výši 64 272 Kč bez DPH, tedy 77 769,12 Kč vč.
DPH.

(6)

Uzavřené objednávky mezi shora uvedenými účastníky podléhají dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinnému uveřejnění
prostřednictvím registru smluv, přičemž taková smlouva je dle § 6 odst. 1 téhož zákona účinná
nejdříve dnem uveřejnění. Objednávky nebyly uveřejněny v registru smluv.
Čl. 2

(1)

Objednatel dodavateli uhradil sjednanou smluvní cenu ve výši 144 913,23 Kč vč. DPH dne
13.06.2018, přičemž dodavatel vystavil Fakturu č. 942018 v souladu s objednávkou, dokládající
tuto skutečnost, a to dne 29. 5. 2018 s DUZP 29. 5. 2018 a se splatností do 14. 6. 2018. Tato
faktura souvisí s objednávkou č. 2018/0533/OOŽP-OSZK.

(2)

Objednatel dodavateli uhradil sjednanou smluvní cenu ve výši 203 477,01 Kč vč. DPH dne
13.06.2018, přičemž dodavatel vystavil Fakturu č. 1242018 v souladu s objednávkou,

dokládající tuto skutečnost, a to dne 31. 5. 2018 s DUZP 31. 5. 2018 a se splatností do 21. 6.
2018. Tato faktura souvisí s objednávkou č. 2018/0565/OOŽP-OSZK. Smluvní strany
konstatují, že byla fakturována nižší částka, než dle vystavené objednávky z důvodu reálného
provedení menšího rozsahu prací a dodávek oproti vystavené objednávce.

(3)

Objednatel dodavateli uhradil sjednanou smluvní cenu ve výši 292 683,71 Kč vč. DPH dne
13.06.2018, přičemž dodavatel vystavil Fakturu č. 1052018 v souladu s objednávkou,
dokládající tuto skutečnost, a to dne 31. 5. 2018 s DUZP 31. 5. 2018 a se splatností do 21. 6.
2018. Tato faktura souvisí s objednávkou č. 2018/0693/OOŽP-OSZK.

(4)

Objednatel dodavateli uhradil sjednanou smluvní cenu ve výši 87 989,99 Kč vč. DPH dne
13.06.2018, přičemž dodavatel vystavil Fakturu č. 1072018 v souladu s objednávkou,
dokládající tuto skutečnost, a to dne 31. 5. 2018 s DUZP 31. 5. 2018 a se splatností do 21. 6.
2018. Tato faktura souvisí s objednávkou č. 2018/0608/OOŽP-OSZK.

(5)

Objednatel dodavateli uhradil sjednanou smluvní cenu ve výši 38 884,56 Kč vč. DPH dne
10.8.2018, přičemž dodavatel vystavil Fakturu č. 1922018 v souladu s objednávkou, dokládající
tuto skutečnost, a to dne 31. 7. 2018 s DUZP 31. 7. 2018 a se splatností do 21. 8. 2018. Tato
faktura souvisí s objednávkou č. 2018/0580/OOŽP-OSZK. V souladu s touto objednávkou
doposud nedošlo k úhradě celé částky, když provedení prací za podzim bude teprve fakturováno
na základě provedených prací.

(6)

Dodavatel provedl pro objednatele práce dle objednávky v uvedeném časovém úseku a
objednatel toto plnění akceptoval na základě průběžně prováděné kontroly.

(7)

Obě strany tak splnily svůj závazek před účinností smlouvy dle § 6 odst. 1 zákona o registru
smluv.
Čl. 3

(1)

Dodavatel prohlašuje, že v době provádění činností dle předmětu plnění objednateli se cítil být
akceptovanými objednávkami vázán.

(2)

Rovněž objednatel prohlašuje, že při plnění své pohledávky vůči dodavateli se cítil být
akceptovanými objednávkami vázán a nežádá tak jeho vrácení.

Čl. 4
(1)

Účastníci jsou tak na základě této dohody zcela vyrovnáni a nemají vůči sobě v souvislosti
s výše uvedenými objednávkami žádné závazky či nároky.

(2)

Dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy
plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

(3)

Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění
jednat za smluvní stranu.

(4)

Obě strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

(5)

Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností
originálu, přičemž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

(6)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá režimu zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato dohoda nabývá platnosti
podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění
zajistí objednatel.

(7)

Uzavření této dohody bylo schváleno dne 19.11.2018 na 23. zasedání Rady městské
části Praha 3

Přílohy:
1) Objednávka č. 2018/0533/OOŽP-OSZK vystavená dne 16. 4. 2018
2) Objednávka č. 2018/0565/OOŽP-OSZK vystavená dne 23. 4. 2018
3) Objednávka č. 2018/0693/OOŽP-OSZK vystavená dne 11. 5. 2018
4) Objednávka č. 2018/0608/OOŽP-OSZK vystavená dne 27. 4. 2018
5) Objednávka č. 2018/0580/OOŽP-OSZK vystavená dne 30. 4. 2018
6) Faktura č. 942018 ze dne 29. 5. 2018
7) Faktura č. 1242018 ze dne 31. 5. 2018
8) Faktura č. 1052018 ze dne 31. 5. 2018
9) Faktura č. 1072018 ze dne 31. 5. 2018

10) Faktura č. 1922018 ze dne 31.07. 2018

V Praze dne __. __. 2018

V Praze dne __. __. 2018

____________________
Městská část Praha 3
Mgr. Alexander Bellu
starosta

_________________________
TILIA Garden s.r.o.
Pavel Heřmánek
jednatel

