
Evidenční číslo smlouvy 16/1/2014 

Dodatek č.1 
k smlouvě o dílo smlouvě č.16/2014 ze dne 6. 3. 2014 

Město Černošice 
Zastoupeno: 
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice 
IČ 00 241121 
na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

David Dvořák 
Praha 4 

Bankovní "'"r.,on 

Číslo účtu: 
Na straně druhé (dále jen "zhotovitel") 

uzavírají tento 

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo smlouvě č. 16/2016 ze dne 6. 3. 2014 

II. 
1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva č. 16/2016 ze dne 6. 3. 2014 se mění 

takto: 

Čl. III odst. 1 se mění a nově zní takto: 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo takto: 
a) Za činnost dle čl. II. odst.3 této smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli částku ve výši 3900 Kč bez DPH /měsíc 
b) Z a činnosti dle čl.II. odst.5 této smlouvy zaplatí objednatel 

zhotoviteli částku ve výši 4500 Kč bez DPH/měsíc 

c) Za činnost dle čl.II. odst.6 této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli částku ve výši 180 Kč bez DPH/hod dle skutečné 
doby, po jakou byla činnost prováděna. " 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. 



III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, objednatel obdrží jedno a 
zhotovitel jedno vyhotovení dodatku. 

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského 
zákoníku v platném znění. 

3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č . 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto 
dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 92. schůzi konané 
dne24.4 2017. (usnesení č. R92//27/2017) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost 
zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. 
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv 
zajistí objednatel nejpozději do 14 dnů od uzavření tohoto dodatku. 
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku. 

S. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu tohoto 
dodatku na webových stránkách objednatele včetně podpisů k dodatku 
připojených. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich 
svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy. 

V Černošicích dne: 

--....... ...... ." ........ ........ ..... . 
David Dvořák 

V .. ...... .. ... ..... dne:.!t.~/O_,f-:f. 

T~r; . .................... .... ! ......... . 
Mgr. Filip Kořínek 

Starosta 




