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uzavřená podle ust.§ 2586 a násl. zákona č. 89/20.12 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce objednatele pro věci technické:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
00281964
CZ00281964
Komerční banka a.s., pobočka Kuřim
22824641/0100
Mgr. ing. Dragem Sukalovským, starostou

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Tel.: 541 422 373, 606 705 879,
Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz
Tei.:541 422 364, 60í 082 761

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel stávající:
Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zástupce zhotovitele pro věci technické:

(dále jen „stávající zhotovitel")

7points, s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim
28323793
CZ28323793
Komerční banka, a.s.
43-4185560247/0100

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly, v souladu s či. XV Závěrečná ustanovení, odstavce 2, Smlouvy o dílo
č. 2017/D/0100 jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace, spolupráce při výběru
zhotovitele a výkon autorského dozoru na stavbu „Město Kuřim - ZŠ Kuřím - vybudování
nových výukových kapacit - III. etapa", ze dne 06. 09. 20.17 (dále jen „Smlouva"), na změně
ceny díla - ceny za výkon autorského dozoru (dále jen „AD")

takto:



III. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Z důvodu předpokládané krátké doby realizace stavby na počátku projektování, následného
prodloužení termínu dokončení stavebních prací a předpokládaného termínu kolaudace v srpnu 2019
je potřeba zohlednit v ceně za AD prodloužení lhůty na výkon AD o 6 měsíců a v této souvislosti
navýšit cenu o 75 000,- Kč bez DPH (90 750,- Kč vč. DPH). Z těchto důvodu je upravena cena díla
následovně:

ČL IX. Cena díla, platební podmínky, odstavec 2., odrážka 4 se ruší a nově zní takto:

• Cena za výkon autorského dozoru - pro lhůtu 16 měsíců 200 000,- Kč bez DPH

Na základě navýšení ceny za výkon AD se zvyšuje cena díla dle Dodatku č. 1 Smlouvy a nově je
stanovena takto:

Celková cena
DPH 21 %
Celková cena

1 202 720,- Kč bez DPH
252 571,- Kč

1 455 291,- Kč vč. DPH

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý
text smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb.), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se
dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy včetně všech dodatků a metadata dle uvedeného
zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jejího
uzavření.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost nastává, dle
zákona č. 340/20.15 Sb., dnem uveřejnění v registru smluv.

5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřími č. 164/2019
ze dne 10.04.2019.

V Kuřími, dne.

Za objednatele

Moty V Kuřími, dne.

Za zhotovitele

fi-iiúřt

Mgr. Ing. Dragajpukalovsky, starosta jednatel


