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Dodatek č. 1 k přikaznI smlouvě

mezi smluvními stra na mi

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

a
z-projekt spol. s r.o.



Dodatek Č. 1 k přikaznI smlouvě

1.

Tento dodatek č. 1 k přIkaznI smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,Občanský zákoník"), niže uvedeného dne, měsíce
a roku nás|edujÍcÍ smluvní strany (dále jen ,,Dodatek"):

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, lČ: 00240079, se sídlem Masarykovo náměstí 1/6,
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, zastoupené Ing. Vlastimilem Pickem, starostou

(dále jen ,,příkazce")

a

2. Z-projekt spol. s r.o., lČ: 25023691, DIČ: CZ25023691, se sídlem č.p. 162, 250 61 Zápy, zastou-
pený Petrem veselým, jednatelem

(dále jen ,,přIkaznik")

(příkazce a přIkaznIk společně dále jen ,,smluvní strany" a jednotlivě ,,smluvní strana").

1. Úvodní ustanovení

1.1. Mezi smluvnImi stranami došlo dne 08.11.2018 k uzavřeni příkazní smlouvy, jejímž předmětem
je závazek příkazce zajišťovat technický dozor stavebníka nad prováděním stavby ,,Stavební
úpravy stávajicího bytového domu Č. p. 191 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi", blíže speci-
fikované v projektové dokumentaci pro zadání stavby zpracované společnostI CHMÉLS - pro-
jekty a systémy s.r.o. (dále jen ,,Stavba") (dále jen ,,Smlouva").

1.2. Stavba nebyla z objektivních důvodů dokončena v původním termínu (tj. do 31.12.2019), a to
s ohledem na vícepráce, jež při provádění stavby vznikly. Termin dokončení Stavby včetně všech
vIcepracI je stanoven do 31.12.2020. Vzhledem k výše uvedenému vznikl na straně příkazce po-
žadavek, aby přikaznik dále zajišťoval pro příkazce technický dozor stavebníka nad prováděním
Stavby.

2. Předmět Dodatku

2.1. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 7.1. Smlouvy dohodly na nás|edujicich úpravách
Smlouvy tak, jak je uvedeno v odstavci 2.2. tohoto článku.

2.2. Článek 5 odstavec 5.1. Smlouvy se mění a nově znitakto:

,,5.1. Sm/uvn/ strany se dohodly, že př/kazn/kovi ná/ež/ odměna za činnost vykonávanou dle této
smlouvy, která je nabídkovou cenou př/kazn/ka stanovená jako paušá/n/ odměna za celou dobu
trván/Stavby ve výši 499,600,- KČ bez DPH. K částce bude připočteno DPH v platné zákonné výši.
Odměna bude proplácena na základě měs/čn/fakturace s tlm, že výše bude předem odsouhlasena
příkazcem dle výkonu př/kazn/ka."
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Dodatek č. 1 k přjka2ni smlouvě

3. Společná a závěreČná ustanovení

3.1 Ostatní ustanoveni Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají platná a právně
účinná.

3.2 Tento Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž příkazník ob-
drží jedno (l) a příkazce obdrží dvě (2) vyhotoveni.

3.3 Tento Dodatek včetně jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, byl schvá-
lena Radou příkazce na zasedání konaném dne 16.4.2020 usnesení č. RM/2020/73/10.

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv
a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv"). Smluvní strany jsou podle zákona o regis-
tru smluv povinny zaslat tento Dodatek Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavřenítohoto Dodatku.
Tuto povinnost se zavazuje splnit příkazce.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední Smluvní strany a účinnosti jejím uveřejně-
ním v registru smluv podle zákona o registru smluv.

3.6 Smluvní strany prohlašuji, že si tento Dodatek přečetly, že jeho obsah souhlasí s jejich pravou
a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.
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