
Zápis z jednání

meZi:

}IoRYs s.r.o,
IČ: ,12E6.177l

se sídlcrn ul. Rudé anr-rád_v- 2.17
739 ] l Paskov
jednající: Ing, Pavlenr N.,lrhačem. jednatc]clrr
zastouperr: JUDr. o1diichem Bencšcm. ad\ok'ttcm

dále i jen jako ..ilrí,lrfilel,'

statutární město Ha\ iřov
IC| 0029].:1sE
se sidlem Svomosti ]
736 01 Ha\ iio\. _ N{ésto
jednajícil \{gr,, Janou Febelovou. p.imátolkou
zastoupcn| \4gl, Raclirrrctr,t Sřurniski'tn. ad\okátern

dálc 1 jel jako ,.objedndeí'
I.

Dnc 2-1,.1.20lj proběhlo vsídle prá\,niho zásfupce zhotovilele jedniiní ilezi 1.ýše
uvedenými sttanan]i, Předrnčten] jednán1 bllr rrát,lky objec]nate]c projecinár,arre olrcsnrlrr
soudcm \.e Frýdku Ntisťku pod sp,zn, 17 C ]00,]01.1 o zaplacůlí j]9,].1.+,65 Kč s
piislrršcnstvín a pod sp,Zti, l I,1 C 115 101.1 o zaplacení 2,0.10.733,- Kč s přis]ušenst\ím.
V obou pípadeclrje ža]obcerrr Statutámí město Ha\,ířov a ža1(]\.anirl \íoRYS s,t.t,,

Stlan), shodně koistatují. žeI
o \re r,čci sp,Zn, ]7 C l00"201,1 probé] o

1 .la.2016.
. \rc \,ěci sp_zn. l14 C 115'201.1 proběh]o

3,.1,2017.

pt\,ni jednárli před soudem dnc

pnní jednáni pied souden cinc

o obě soudní řízení byly odročeny na neurčito, když se čeká v obou případech na
pňpojení trestního spisu vedeného Okesním soudem v Karviné - pobočka
Havířov pod sp, zn, 104'l 2Il2o14 aĎelze odhadnout termín dalších řízení.

II.

1) S ohlcden na dosavadní \ínoj a prťLtah_v. které nejdou na rnlb ani jedné ze stran
soudních sporů má zhoto\ite] jako žalovaný oplá\nálý zájen na rTirnosoudním \,\,řízení
sporu. Zhotovitel navrhuje. aby obč kauz), b},1y řešely najednou \.rárnci jednoho \ \ porJc]anL,

K tomuto navrhujc uza\iení dohodY o narovnáni Za nás]edujících ránco\ich
podmínek:
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ve \.ěci sp,Zn, ]7 C l00l20L4 na\.rhujc uhr-a7cni žalor,anó jistiny ve rjsi
]]29,],1.1-65 Kč.
Vc \,čcj sp.Zn, 1 l:l C I 15,2l:)1,1 navl,huie u]]r,azeni 

',i 

jistiny. což k datu ]"1..]l,]017
čini 1,020,366.50,
Po rLlrrazení r, součtu 1,],+9,7] 1,15 Kč budou obč soudní iizcní zastavcna. stranr si
ponesou nalok na náhladu nákiadŮ iÍZení samostahě-

2) Právní zástupcc objeclrratele konstatuj.. že \,ýše L!\edený ná!Ťh se rnu jcvi jirko
konstruktivní. ar,šak nlrri neni oplá\'nčn dá\'at souhlas s na\Tl]ovanjn postupem natož
zavazovat sr,ého klienta \ LL!,edenóm Iozsahll,

Prá\,ní zástupce objcdnatcle sděLLrje. že předloží ná\lh kompetentnin rczhodovacím
orgínůn klienta a sdčlí stanovisko ve \,ěci \' tennínu do j0,6,20l7,

\ Ostlavě clne 2.1,4.201]

a)

b)

c)
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