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Evid. č. smlouvy objednatele: OŽP/ 2018 / 1
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ 0 DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

 

 

 

 

1. Smluvní strany

objednatel

Město Havlíčkův Brod

se sídlem: Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2

IČ: 002 67 449, DIČ: C200267449

jednající: Mgr. Ian Tecl, MBA, starosta města

kontaktní údaje: telefon: +420 569 497 111, e-mail: posta@muhb.cz, www.muhb.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-32752 1/ 0100

a

zhotovitel

ŠlNDLAR s.r.o.

se sídlem: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČ: 26003236, DIČ: CZ26003236, plátce DPH

společnost s ručením omezeným zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 19512

jednající: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti
Markéta Šindlarová, jednatelka společnosti
každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně

kontaktní údaje: telefon: +420 495 402 560, e-mail: info@sindlar.cz, www.sindlar.cz

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo OŽP/2018/ 1,

jejímž předmětem je zhotovení digitálních povodňových plánů pro město a ORP

Havlíčkův Brod (smlouva o dílo ze dne 19. 7. 2018). Zakázka je realizována v rámci

Operačního programu Životní prostředí a spoluñnancována ze zdrojů Fondu soudržnosti.

Zadavatel je žadatelem o podporu na akci „Protipovodňová opatření pro město a ORP

Havlíčkův Brod“, registrační číslo projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005294.

2.2. Důvodem pro uzavření dodatku o posunu termínu plnění je způsobeno komplikovaným
procesem zajištění podkladových dat vyžadujících smluvní procesy na licence pro jejich
veřejné užití. Uvedená data jsou podmínkou pro prezentaci výsledků digitálních
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povodňových plánů přes webové rozhraní města Havlíčkův Brod. Dalším důvodem

posunu termínu bylo získání aktuálních povodňových komisí jednotlivých obcí ORP

Havlíčkův Brod, které se měnily a ustavovaly po proběhlých komunálních volbách na

podzim 2018.

2.3. Ustanovení bodu 2. v článku lll. Místo a lhůty plnění se mění a nově zní:

2. Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Havlíčkův Brod a ORP Havlíčkův

Brod („DPP&#39;f) v rozsahu částí 1, 2 a 3 dle položkového rozpočtu do 31. 3. 2019.

 

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou

smluvních stran.

3.3. Rada města Havlíčkův Brod uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo schválila na svém

jednání dne 28. 1. 2019 usnesením č. 59/19.

3.4. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, znichž každý bude

považován za originál. Objednatel obdrží 2 stejnopisy. zhotovitel 2 stejnopisy.

3.5. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod jako správce osobních

údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1

písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c)
(toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na

profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle

zákona c. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o

obcích).

v Havlíčkově Brodě dne ?HW/(Ž v Hradci Králové dne 501%”7?

za stranu objednatele/ za stranu zhotovitele
l

%%4Á/ .

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel společnosti

  
 

 

ŠINDLAR s.r.0.

Na Brně 372/22., 500 06 Hradec Králové

tel.: 495 402 560 - www.sindiar.cz

IČ”. 260 03 236. DIČ:
CZ2600323603-
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