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SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ 
(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

ČLÁNEK I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Město Ústí nad Orlicí  
se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí 
zastoupené: Petrem Hájkem, starostou města 
IČ:  00279676 
DIČ:  CZ00279676 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ústí nad Orlicí 
Číslo účtu: 19-420611/0100 
jako poskytovatel dotace 
 
a 
 
Ing. Martin Fiala 
Bytem: xxxx Kostelec nad Orlicí 
Narozen: xxxx 1982 
Bankovní spojení: xxxx 
Číslo účtu: xxxx 
jako příjemce dotace  
 
(dále také „smluvní strany“) 
 

 
ČLÁNEK II. 

POPIS SKUTKOVÉHO STAVU 
1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 04. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace dle dotačních programů 

do oblasti kultury, sportu a památkové péče pro rok 2021 z rozpočtových prostředků města Ústí 
nad Orlicí (dále jen „smlouva“). Na základě této smlouvy příjemce dotace realizuje v roce 2021 
rekonstrukci střešního pláště budovy čp. 151 v ul. Komenského v městské památkové zóně Ústí 
nad Orlicí. 

2. Poskytovatel dotace, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv, dle smlouvy 
prohlašuje, že smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 06. 05. 2021. 

3. Poskytovatel dotace kontrolními mechanizmy zjistil administrativní pochybení, které spočívalo 
v chybném uveřejnění metadat smlouvy v registru smluv, tj. nebylo uvedeno jméno, příjmení, 
adresa a rok narození příjemce dotace.  

4. Obě smluvní strany shodně konstatují, že jsou si vědomy právních následků s tím spojených. 

5. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy 
s ohledem na skutečnost, že smluvní strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 
a v souladu s jejím obsahem plní, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 
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v důsledku chybného uveřejnění metadat smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto 
novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

 

ČLÁNEK III. 
PRÁVA A ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, které 
touto Smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané 
smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 
smlouvy považují za plnění dle této Smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této Smlouvy, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 
v příloze této Smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

 

ČLÁNEK IV. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato Smlouva byla schválena Radou města Ústí nad Orlicí dne 09. 08. 2021, pod číslem usnesení 
2062/98/RM/2021. 

3. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž příjemce 
dotace obdrží jeden stejnopis a poskytovatel dotace obdrží dva stejnopisy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho ji podepisují. 

 

Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí dotace dle dotačních programů do oblasti kultury, sportu a 
památkové péče pro rok 2021 

V Rychnově nad Kněžnou, dne .......... V Ústí nad Orlicí, dne ................ 
 
 
 

____________________ ___________________ 
Za příjemce dotace: Za poskytovatele dotace: 
Ing. Martin Fiala, vlastník objektu Petr Hájek, starosta města 

 


