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Dohoda o úhradě dluhu
kterou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

l. ObecTrojanovice, IC: 00298514
c.p. 210, 744 Ol Trojanovice
zastoupena starostou obce Mgr. Jiřím Novotným
jako "věřitel" na straně jedné

2. Ing. Radoslav Raclavský

se sídlem Pržno 101, 739 11 Frýdlant nad Ostravici
IČ: 76021335
dálejako "dluwík" na straně druhé

I.

Dlužník - Ing, Radoslav Raclavský má vůči věřiteli dluh z titulu smluvní pokuty za prodleni
s provedením jednotlivých části díla podle Smlouvy o dílo ze dne 19. 1.2018, jejímž
předmětem bylo vypracování projektové dokumentace "Projektové dokumentace pro územní
řízeni a stavební povoleni - vodovod v obci Trojanovice 2017- Vodovod Bystré a Vodovod
Karlovice" v celkové výši 413. 855,- Kč .

Dlužník tento dluh co dojeho důvodui výše uznáváa zavazujesejej věřiteli uhradit.
II.

Smluvní strany se dohodly, že na dlužníkovu shora uvedenou povinnost zaplatit věřiteli
smluvní pokutu započítávají úhraduceny obvyklé za dlužníkem pro věřitele vypracovanou a
doposudnevypořádanou studii vodovoduv částiBystréII v konečnévýši 36. 864,- Ke.
Zbytek dluhu ve výši 376. 991, - Kč dlužník uhradí takto:

a) částku ve výši 46. 991, - Ke do 30. 11.2020,
b) zbytek dlužné částky pak ve splátkách v minimální výši 30. 000,- Ke za každétři kalendářní
měsíce počínaje měsícem prosincem 2020 (poprvé tedy nejpozději do 28. 2. 2021) až do
úplného uhrazeni dluhu.

Platby na dluh budou dlužníkem placeny vždy bezhotovostním převodem na bankovní účet
věřitele vedený u Komercni banky, a. s. č. účtu 115-602380207/0100pod VS 76021335 .
V případě prodleni dlužníka s úhradou splátky či její části se stává splatným celý zbytek
dluhu.

III.
Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran
obdrží pojednám.
Tato dohoda smí být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky, s nimiž vysloví'
souhlas oba účastnici této dohody.

Podmínkou účinnosti a platnosti této smlouvy je její schválení Zastupitelstvem obce
Trojanovice

Účastníci této dohody prohlašuji, že si ji před jejím podpisem přečetli, rozumějí jejímu
obsahu, tato, že je skutečným projevem jejich pravé, vážné, omylu prosté, svobodné vůle, že
není uzavírána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojuji své
vlastnoruční podpisy.
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Věřitel:

Dlužník:

Mgr. Jiři Ndvo^iý

Ing. .39Í- Raclavský

starosta obce 1
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