
Počet stran: 02

DODATEK Č. 5

Smlouvy o dílo č. SM1700001178

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský zákoník ")

Smluvní strany:

Městská část Praha 11
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bank. spojení: 
č.ú.:

Praha 11, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 
Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11 
00231126 
CZ00231126
Česká spořitelna, a.s.. Budějovická 1912, Praha 4

jako jednotka územní samosprávy, na straně jedné

a

Anna Kočicová
zapsaná: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bank. spojení: 
č.ú.:

v ŽR, vedeném u živnostenského úřadu MČ Praha 6 
Sušická 600/7, 160 00 Praha 6 
87559790 
není plátce DPH

jako podnikatel -  fyzická osoba na straně druhé,

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 5 ke smlouvě o dílo 
č. SM1700001178 ze dne 20.12.2017, ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 se mění článek 
IV. smlouvy, který nově zní:

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SM1700001178 nejsou tímto dodatkem č. 5 dotčena.



ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 5 smlouvy uzavřely na základě své vážné a 
svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem, v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na 
důkaz své pravé vůle smluvní strany připojují k tomuto dodatku č. 5 své podpisy.

2. Tento dodatek č. 5 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě 
vyhotovení.

3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., v 
platném a účinném znění.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 5 bude zveřejněn v registru smluv 
vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném a účinném znění.

5. Dodatek č. 5 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Praha: 1 2. 03. 2020 Praha: 1 g 03 2020

Jiří Dohnal Anna Kočicová
starosta městské části Praha 11


