
Kraj vysocí mo 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina 

im i A IV 

o 'i 

100902 

Název dokumentu: Dohoda o ukončení Kupní smlouvy ze dne 23. 06. 2003 

Oprávněn/pověřen k podpisu: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje 

Schváleno: Datum: Č.usnesení: 

Dokument uložen u: oddPKŽÚ 

Počet vyhotovení: 2 

Adresát: "ZON" spol. s r.o. 

Smluvní částka: 1) 0.00 

Odpovědný odbor: 2) odbor sekretariátu hejtmana 

Podpis zajistit do: 

Pracoviště/pracovník Datum Podpis/ 

Zpracoval: OSH/Morkusová 0 8 -03- 2017 Áf  ̂\ 
Projednáno s: OSH/Šteklová í) R -03- 2017 \) yf u, ) 
Právní kontrola: OSH/Morkusová f lR-M-  2017 M ~ 

Předkládá: OSH/Morkusová A 8 -03- 2017 M 
Potvrzení příjmu smlouvy do 
předběžné evidence 3) 

OSH/Šteklová 0 8 -03- 2017 
^VNr 

Zodpovídá: Příkazce operace: OSH/Šteklová 0 8 -03- 2017 
W /l/V 

Správce rozpočtu: OE/ITL&^uoi/A' 08.  03.  2017 K < ' 
Poznámka: 1 

Subjekt (IČO: 47908793), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o 
DPH; (ověření provedl: morkusova, datum ověření: 23.02.2017 11:08:12): 

Dohoda o ukončení Kupní smlouvy ze dne 23. 06. 2003 

Rozpočtová skladba: 

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka 
souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede 
se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby. 

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp, sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu 
smluvního vztahu) odpovídá. 

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu). 
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Dohoda o ukončení Kupní smlouvy 
ze dne 23. 06. 2003 

í! 

Kraj Vysočina 
se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
IČO: 70890749 
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
(dále jen "kraj") 

a 

"ZON" spol. s r.o. 
se sídlem: V. Nezvala 79/34, Stařečka, 674 01 Třebíč 
IČO: 47908793 
zastoupená: Ing. Ferdinandem Kubešem, jednatelem 
(dále jen „výrobce") 

(dále jen „smluvní strany") 

ČI. 1 

Smluvní strany se dohodly, že se ke dni 28. 2. 2017 ukončuje Smlouva o vzájemné 
spolupráci ze dne 23. 06. 2003 (dále jen „Smlouva"). Předmětem Smlouvy je dodávání kraji 
nealkoholické nápoje „ZON". 

Smluvní strany potvrzují, že jsou jejich vzájemné závazky vypořádány ke dni podpisu této 
dohody, tzn. že vůči sobě nemají žádné další závazky vyplývající ze Smlouvy. 

1) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

2) Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

3) Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření. 

ČI. 2 

ČI. 3 
Závěrečná ustanovení 

V Jihlavě dne 1 3 -03- 2017 V Třebíči dne Z - 3 • 2,0'í ~}~-

MUDr 

»»/' 1 — - • -\ WKV-"- ° 

V. Nezvala 79/34, ^Uě\ Třebíč 
DIČ: CZ479Ó8/93 / 

'ZON" spol. s r.o. 
výrobce 
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