Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 1. schůze Rady města Kuřimi konané dne 13.01.2021
Dohoda o ukončení smlouvy č. 2013/D/0074
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - dohoda

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Dagmar Montagová - vedoucí oddělení územního plánování a
technické infrastruktury

Vedoucí odboru:

Stanislav Bartoš - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Předkládáme RM ke schválení dohodu o ukončení smlouvy O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY GEODATA
on-line / e-UtilityReport, č. 2013/D/0074, uzavřené dne 01.10.2013 se společností Hrdlička spol. s r. o.
Důvodem ukončení smlouvy je nasazení této služby pod záštitou Krajského úřadu Jihomoravského
kraje a její bezplatné užívání pro všechna ORP na území Jihomoravského kraje.
Ukončení smlouvy navrhujeme ke dni 31.01.2021 a pro vypořádání veškerých práv a povinností
plynoucí ze smlouvy bude provedena úhrada za poskytování služby v loňském roce ve výši paušální
částky za roční provoz dle smlouvy tj. 6.300 Kč bez DPH, za období 01.01. - 31.01.2021 její poměrná
částí ve výši 525 Kč bez DPH. Provoz služby v roce 2020 dosud nebyl fakturován.
Finanční částky budou hrazeny z ORG 9057-0 "GIS".

Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
uzavření dohodu o ukončení smlouvy O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY GEODATA on-line / eUtilityReport, č. 2013/D/0074 se společností Hrdlička spol. s r. o., IČ: 18601227 se sídlem nám.
9. května 45, 266 01 Tetín, kterým se ukončí smlouva ke dni 31.01.2021.
Termín plnění: 31.03.2021

Vytvořeno 26.01.2021 10:37:19
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Zodpovídá: Mgr. Dagmar Montagová - vedoucí oddělení územního plánování a technické
infrastruktury

Vytvořeno 26.01.2021 10:37:19
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Dohoda o ukončení smlouvy
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
GEODATA on-line / e-UtilityReport
Smluvní strany
Objednatel:

Název:
Sídlo:
Jednající:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
dále jen „Objednatel“

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta
zástupce oprávněný k podepsání smlouvy a jejích dodatků
Komerční banka, pobočka Kuřim
22824641/0100
00281964

Poskytovatel:

Obchodní firma:
HRDLIČKA spol.s r.o.
Sídlo:
nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zápis v OR:
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062
Ředitelství firmy (korespondenční adresa):
Za Lužinami 1084/33, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
Kontaktní spojení:
Telefon: 235 521 822-5
Fax:
235 521 827
Jednající:
Ing. Martin Hrdlička, ředitel a jednatel společnosti
zástupce oprávněný k podepsání smlouvy a jejích dodatků
Bankovní spojení:
KB Beroun
Číslo účtu:
300345131/0100
IČ:
18601227
DIČ:
CZ18601227
dále jen „Poskytovatel“

I.
Předmět dohody
1.

Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY GEODATA online / e-UtilityReport, číslo smlouvy objednatele: 2013/D/0074, číslo smlouvy poskytovatele:
013566.296, a to ke dni 31.1.2021.

2.

Objednatel zaplatí poskytovateli za poskytování služby GEODATA on-line / e-UtilityReport za
období 1.1.2021 až 31.1.2021 poměrnou částku za roční provoz služby, vyplývající ze smlouvy, a
to částku 525 Kč (bez DPH).

3.

Smluvní strany prohlašují, že po uhrazení částky dle bodu 2 čl. 1 a úhradě provozu služby v roce
2020, tj. 6300 Kč (bez DPH), považují veškerá svá práva a povinnosti plynoucí ze shora
specifikované smlouvy za vypořádané a nemají vůči sobě žádné další závazky.

II.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží
Poskytovatel.

2.

Smluvní strany této smlouvy svým podpisem stvrzují, že si ji před podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich svobodné a pravé vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

3.

Smluvní strany se dohodly, že vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění).

4.

Ukončení
této
Smlouvy bylo
schváleno
konané dne ………….usnesením č. ………….

na

schůzi

V Kuřimi dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Poskytovatel:

…………….…………….……….
Mgr Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Rady

města

Kuřimi

…………….…………….……….
Ing. Martin Hrdlička

jednatel

