"’ \ Statutární město Ostrava
i *" ) městský obvod Slezská Ostrava
\__/ úřad městského obvodu

Dohoda o vypořádání závazků
uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „Občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany
Statutární město Ostrava
sídlo:
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava
ICQ:
00845451
DIC:
CZOO845451 — plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava
sídlo:
ID datové schránky:
zástupce:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava
56szub
Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava
Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e—mail: _ —
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu městského
obvodu Slezská Ostrava

Eugen Sikora tel.: 599 410 097, mobil: _
e-máil: _ — referent agendy investiční výstavby,
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav:
Česká spořitelna, as., pobočka Ostrava
číslo účtu:
27-1649322359/0800
číslo smlouvy:
INV/0074/21
identifikátor veřejné zakázky: P21V00000006
pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa
na stranějednéjako Objednatel, dále jen „Objednatel“
a

JANKOSTAV s. r. 0.

sídlo:
Kunčice, Štěpaňáková 714/31, 719 00 Ostrava
zapsaná V obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Ostravě, oddíl C, vložka 22270
ID datové schránky:
mbsdgwq
zástupce:
Bc Lukáš Janko, MBA, jednatel
ve věcech smluvních:
Bc Lukáš Janko, MBA, jednatel

- mobil: _ tel.: 596 237 018 e-mail_
ve věcech technických:

Ing. Jiří Tvardek vedoucí HSV
Ing. Vladimír Pos íšil stavbyvedoucí

mobil:

,tel.:_ e-máil: _

- mobil zátek 596 237 018 e—mail: _
IČO:
DIČ:
bankovní ústav:

číslem
je plátcem DPH:
číslo smlouvy:

25855581
CZ25855581
" '

W
ano
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na straně druhéjako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“
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) městský obvod Slezská Ostrava

\__/ úřad městského obvodu
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu 0 vypořádání závazků (dále jen „Dohoda “)

Článek |.
Popis skutkového stavu
1. Smluvní strany dne 02.11.2021 uzavřely, na základě usnesení Rady městského obvodu Slezská Ostrava
č. 4034/RMOb-SLE/1822/91 ze dne 27.10.2021, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0074/21 ze dne
25.05.2021 (dále jen „Dodatek č. I“) jejímž předmětem byla změna ceny za dílo na základě víceprací
a méněprací a změna termínu dokončení díla. Tento Dodatek č. l byl uzavřen V souladu s Občanským
zákoníkem a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“) dle Dodatku č. 1.
Obě smluvní strany shodně konstatuji, že do okamžiku sjednání této Dohody nedošlo k uveřejnění
Dodatku č. 1 v registru smluv dle Zákona o registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím
spojených.
4. Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících způvodně sjednaného Dodatku č. l,
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného Dodatku č. 1
a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý V důsledku
neuveřejnění Dodatku č. l v registru smluv, uzavírají smluvní strany tuto Dohodu.

Článek ||.
Práva a závazky smluvních stran
1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto
Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem Dodatku č. 1, který tvoří pro tyto účely
přílohu č. 1 této Dohody.

2. Smluvní strany konstatuji, že V intencích ujednání obsaženého V původně sjednaném Dodatku č. 1 již
poskytl Objednatel Zhotoviteli plnění v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění dle Dodatku č. 1.
Smluvní strany rovněž konstatuji, že Objednatel do okamžiku nabytí účinnosti této Dohody uhradil
Zhotoviteli a Zhotovitel přijal částku ve výši 14 276 979,87 Kč včetně DPH, což je částka odpovídající
úhradě za plnění dle Dodatku č. 1. Smluvní strany s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto odstavci
prohlašují, že vůči sobě navzájem nebudou uplatňovat žadné nároky z plnění, které si vzájemně poskytly
(a to zejména z titulu bezdůvodného obohacení), a že jsou zcela vyrovnany a nemají vůči sobě žádné
další závazky.
. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění ztéto Dohody, pokud nastanou a mají být od
okamžiku jejího uveřejnění V registru smluv plněna V souladu s obsahem této Dohody, budou splněna
podle sjednaných podmínek.
Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle Zákona o registru
smluv dle čl. I. odst. 2 této Dohody, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění
této Dohody a její kompletní přílohy V registru smluv V souladu s ustanovením § 5 Zákona o registru
smluv.
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\__/ úřad městského obvodu

Článek |||.
Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo dle Smlouvy o dílo č. INV/0074/21 ze dne 25.05.2021 bylo již řádně
ukončeno a předáno Objednateli ke dni 12.11.2021.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv V
tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost teto
Dohody svými zaručenými elektronickými podpisy.
3. Tato Dohoda je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným
elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv.
5. Příloha č. 1: Dodatek č. 1

Článek IV.
Doložka platnosti právního jednání
Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozděj ších předpisů:
0 uzavření této Dohody rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 11. 5. 2022 svým usnesením

č. 4852/RMOb-Sle/l822/110.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

VOstravědne

V..................dne

Lukáš
Janko
Bc. Richard Vereš
starosta
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Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel
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