
DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy: S/233/2018/OZP

uzavřené dne 14. 8. 2018 mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 13
se sídlem: Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, 158 00 
IČ: 00241687.
DIČ: CZ00241687, 
bank. spoj. 
číslo
zastoupenaT^D^MareeloímHesníkovou, míslostarostkou 
(Dále jen "zad a vatě i”)

Česká zahrada s.r.o.
Se sídlem: Slavníkova 2357/9, 169 00, Praha 6 
1Č: 27138275 
DIČ: CZ 27138275 
Zastoupená: Vladimírem Kuncem 
Bank. spojení.:| 
číslo účtu:
zapsaná v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze 
oddíl C, vložka 99163 
(Dále jen „zhotovitel'1)

uzavřené na dílo: „Veřejné hřiště pro psy při ul. K sopce, Praha 13;

Výstupem bude stavba - „Veřejné hřiště pro psy při ul. K sopce, Praha 13"

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem č. VI., odst. 4 smlouvy - nepříznivé klimatické 
podmínky.

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna odstavce 1 v článku IV. Smlouvy o dílo - 
LHŮTY PLNĚNÍ:

Ustanovení tohoto článku se ruší a nahrazuje se novvm ustanovením ve znění:

Lhůtv plnění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení: srpen 2018 dokončení: květen 2019



/

Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy, 
která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny 
v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 
byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), která je veřejně přístupná a která 
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo a v tomto dodatku č. 1 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a 
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Tento Dodatek č. 1 jc vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
dva obdrží zadavatel a dva zhotovitel.

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí 
ÚMČ Praha 13.

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo a jeho Dodatku č. 1 
Smlouvy o dílo, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, 
nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se 
dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

7. V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, tímto MČ Praha 13 potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila 
RMČ Prahy 13 Č. 13, usnesením č. UR 0322 / 2018 ze dne 30. 7. 2018 a dodatku 
usnesením č. UR 0004/2019 1. schůze rady MČ Praha 13 ze dne 14. 1. 2019.

Přílohy:

Příloha č. 1: Upravený harmonogram prací (jinak příloha č. 2B SOD)

Místo: (ptaÁ^y
Datum: t 8. 01. 2019

Místo:

Datum: ///. / jU?/$
Za Městskou část Praha 13:

RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka

česka zahrada s.r.o.

Vladimír Kunc
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DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu §43 z.č. 131/2000Sb. v platném znění.

Po ekonomické stránce i



Příloha číslo 2 B
Aktualizovaný harmonogram stavby - Veřejné hřiště pro psy při ul. K sopce. Praha 13

Druh práce Předpokládaný termín

Zahojeni prací srpnn 2018
Káceni nevhodných dřevin - keřove skupiny do 40m2 záři 2018
Dodnvka herních prvku a mobiliáře listopad 2018
Zemní prnco březen 2019
Přípravné práce pro osazovaní mobiliáře a hemich prvku duben 2019
Osazování mobiliáře a herních prvku • lavičky, koše herní sestavy duben 2019
Instalace bezpečnostní bariery duben - květen 2019
Úklid staveniště duben - květen 2019
Předám díla květen 2019

Podpis dodavatele

jDatum: 21 12. 2018


