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DOHODA O ZRUŠENÍ SMLOUVY A NAROVNÁNÍ 

Účastníci dohody: 

GLICE CZ, s.r.o. 

se sídlem: Údolní 409/54, Brno, PSČ 602 00 
ıčo: 29189641 

DIČ: CZ29189641 

zastoupen: Mgr. Tomášem Palečkem, jednatelem 
zapsán v obchodním rejstříku: C 64342, Krajský soud v Brně 
(dále jen jako ,,Prodávající“)

8 

Město Uherský Brod 

se sídlem: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod 

IČO: 00291463 

Dıč: CZ00291463 

Zastoupeno: Mgr. Davidem Surým, místostarostou 

(dále jen jako ,,Kupující“) 

uzavírají v souladu S ustanovením § 1902, § 1903 a násl. a § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
Zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník“) tuto dohodu: 

ČLÁNEK I. 
ZRUŠENÍ SMLouvY 

Účastníci se dohodli, že Kupní smlouva a smlouva servisní č. 20/06878/17, kterou spolu uzavřeli na 
nákup kluziště, a jejíž účinnost nastala dnem 19.12.2017, se od počátku ruší. 

ČLÁNEK". 
NAROVNÁNÍ 

1. Kupující užíval kluziště bez právního důvodu. 
2. Podle § 2053 občanského zákoníku uznává kupující svůj dluh co do důvodu a ve výší 220.000 Kč 

(slovy: Dvěstèdvacettisíc korun českých) bez DPH, který mu vznikl Z titulu užívání kluziště V době 
od 22.12.2017 do 15.4.2018 bez právního důvodu. Kupující se zavazuje tento dluh prodávajícímu 
uhradit bezhotovostnim převodem na účet prodávajícího č. 2501113993/2010 na základě 
vystavené faktury se splatností nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti této dohody. 

3. Po splnění tohoto závazku budou účastníci dohody zcela vyrovnání a nebudou mít vůči sobě 
navzájem V souvislostí S užíváním kluziště žádné další nároky, pohledávky a závazky. 

4. Účinky narovnání nastávají účinností této dohody. 
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ČLÁNEK ııi. 
ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv. Dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon O 
registru smluv). 

Město Uherský Brod zašle tuto dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného 
odkladu, nejpozději vsak do 30 dnů ode dne jejího uzavření. 
Účastníci prohlasují, že dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství. 
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, Z nichž každý účastník 
obdrží pojednom. 
Účastníci potvrzují, že se S textem této dohody seznámili před jejím podpisem a jejim znám její 
význam. Na důkaz toho připojuji své podpisy a prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena podle 
jejich svobodné a vážné vůle. 

Doložka dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů 
(obecní zřízení), 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
107. schůzi konané dne 16.04.2018 
č. usnesení: 3188/R107/18 

/7191 Za)./f V Uherském Brodě dne 

Prodávající: 

Kupující: 

Mgr. Tomáš Paleček, jednatel Mgr. 
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