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Město Šumperk
ıčO:Oo3O3461
Šumperk, nám. Míru 384/1, PSČ 787 O1
Zastoupené lng. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou

srúıøz

JGRO Ołılﬁđﬂàiﬂł (ďăłﬂlđﬂ .0M0đnateI')

a

STAVOKOMPLEX TVM. 8.r.o.
Hrabenov 92, 789 63 Ruda nad Moravou
ıčo: 25827375, Dlčz CZ55827375
Zastoupený:
ve věcech smluvních: lng. Vladimírem Kulha\/ým,jednatelem
ve věcech technických: lng. Vladimírem Kulha\/ým, jednatelem
Bankovníspojení: ČSOB a.s., pobočka Šumperk

čúčwz 151236467/0800
Jakl) zhotovitel (dălâjen .Zh0l'Ov|'|:6I')
uzavřeli

näe uvedeného dne, měsíce

a roku tuto

DOH0DU
O ukončenísmlouvy O dllo č. 2019/11

Smluvní strany uzavřely dne 10.10.2019 Smlouvu O dﬂo Č. 2019/11 (dálejen ,,smlouva"), kterou
se Zhotovitel zavázal zhotovit pro objednatele dílo: „Stavební úpravy Serverovny - Jesenická 2",
a to v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované lng. Ondřejem Nováčkem
lng. Kateřinou Juránkovou - TZB, lng. Tomášem Nedomou - elektro - Silnoproudy.

Smlouva O dílo specifikovaná v
30.11.2019.

čl.

l

této

-

stavební část,

dohody se dle dohody smluvních stran ukončuje kednl

Smluvní strany

prohlašují, že na základě výše uvedené Smlouvy O dﬂo nebylo Ze strany zhotovitele
poskytnuto jakékoliv plnění, které by byl objednatel povinen zhotoviteli uhradit. Vtéto Souvislosti
Smluvní Strany prohlašují, že vůči sobě nemají Z předmětné smlouvy o dílo žádné závazky,

pohledávky ani jiné finanční či věcné nároky, jež by bylo nutno nyní
skutečnosti Stvrzují Smluvní Strany S\ıými vlastnoručníml podpisy.

či

v

budoucnu vypořádat. Tuto

Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením Rady města Šumperka

14.11.2019.

Č.

1304/19

ze dne

Tato dohoda je sepsána ve trech vyhotoveních S platností originálu, po jejich oboustranném
podepsání obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Smluvní strany

prohlasují, že Se seznámily S

obsahem

této

dohody a souhlasí

s

ním voelém

rozsahu, což Stvrzují S\/ými podpisy.
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Kuıhavý

2. místostarosta

jednatel společnosti

jako objednatel

jako Zhotovitel
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