Dodatek č.

1

ke koncesní Smlouvě ze dne 23.12.2016

na výstavbu a provozování Zimního Stadionu ve Vyškově

Smluvní strany:
Název:

Město Vyškov

Zastoupené:

Ing.

Sídlo:

Masarykovo náměstí

IČ:

00292427

DIČ;

CZ00292427

ID datové schránky:

Wcóbqdy

Karlem Golđemundem,

(„dá.le jen

108/1,

starostou města

682 01 Vyškov

Zadavatel“)

a
Název:

Zimní stadion Vyškov a.s.

Zastoupenáz

Tomášem Halasem, členem představenstva

Sídlo:

Čechyně

IČ:

05081955

DIČ:

CZ05081955

Zápis do OR:

vedeném u Krajského Soudu v Bmě, odd. B, vložka 7531
ﬁ/gvm5f

ID datové schránky:

(,,dále jen

182, 683 01 Rousínov

Koncesionář“)

(společně též ,,smluvní strany“)

PREAMBULE
Smluvní Strany uzavřely dne 23.12.2016 koncesní smlouvu na výstavbu a provozování zimního stadıonu ve
Vyškově (dále jen ,,smlouva“). Zadavatel a koncesionář se dohodli na změně této Smlouvy V souladu
S ustanovením části 13. článku 59 Smlouvy.

1.

PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění článek 26.2 Smlouvy, který nově Zní:
26.2

Platba Ceny Za Pořízení Zařízení
26.2.1
Právo na zaplacení Ceny za Pořízení Zařízení vzniká Koncesionáři předáním dokončene
Stavby Zařízení Zadavateli včetně rolby v souladu S touto Smlouvou.
26.2.2

Zadavatel Se zavazuje uhradit Koncesionáři Cenu Za Pořízení Zařízení v pravıdelnych
ročních Splátkách. Zadavatel se zavazuje uhradit Koncesionáři jednotlivé Splatky ve vyšı
a V termínech uvedených níže:

%

(a)

1. Splátka ve výši 30
Ceny
splatná ke dni 31. 12. 2018;

(b)

2.

Splátka ve výši 20

%

Za

DPH)

je

Ceny Za Pořízení Zařízení (včetně připadne DPH)

je

Pořízení Zařízení (včetně připadne

splatná ke dni 31. 12.2019;

Splátka ve výši 20
Ceny
splaüıá ke dni 31. 1.7.. 2020;

%

Za

Pořízení Zařízení (včetně případné

DPH)

Splátka ve výši 10
Ceny
ke dni 31. 12. 2021;

%

Za

Pořízení Zařízení (včetně případné

DPH) je

5. Splátka ve výši 10
Ceny
splatná ke dni 31. 12. 2022;

%

Za

Pořízení Zařízení (včetně případné

DPH)

6. Splátka ve výši 10
Ceny
splatná ke dni 31. 12. 2023.

%

Za

Pořízení Zařízení (včetně případné

DPH) je

(c)

3.

(d)

4.

splatııá

(e)

(Í)

je

je

26.2.3

Cena za Pořízení Zařízení bude Zadavatelem uhrazena způsobem sjednaným v článku
26.2.2 výše na základě faktur- daňových dokladů vystavovaných Koncesionářem měsíčně
zpětně na základě odsouhlasených soupisů provedených prací dle článku 13.14. této
smlouvy. Nedílnou součástí každé Z faktur bude rekapitulace rozpočtu Stavby V členění na
stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory.

26.2.4

Koncesionář je povinen předkládat faktury včetně příloh Zadavateli vždy nej později do 15.
kalendářního dne každého kalendářního měsíce. První fakturu za 01/2017 a 02/2017

předloží Koncesionář Zadavateli nejpozději do 15.3.2017.

26.2.5

Každá Z faktur musí formou a obsahem odpovídat příslušným Závazným Předpisům a musí
obsahovat:
(a)

(b)
(O)

(d)

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
identiﬁkační údaje Zadavatele včetně DIČ;
identiﬁkační údaje Koncesionáře včetně DIČ;
popis obsahu účetního dokladu;

(f)

datum vystavení;
datum uskutečnění zdanitelného

(g)

výši ceny bez daně celkem;

(e)

(h)
(i)
(j)

(k)
(1)

plnění;

ˇ

sazbu daně;
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných Závazných Předpisů;
cenu celkem včetně daně;

podpis odpovědné osoby Koncesionářeg
přílohu - rekapitulaci rozpočtu Stavby v členění na stavební objekty, inženýrské
objekty a provozní Soubory.

26.2.6

Zadavatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje.

26.2.7

Zadavatel není v prodlení, uhradí-li příslušnou Splátku ve lhůtě splatnosti sjednané
v článku 26.2.2 výše.

26.2.8

Splátky budou Zadavatelem hrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet
Koncesionáře uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně j iný účet sdělený Koncesionářem.

26.2.9

Peněžitý Závazek (dluh) Zadavatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
odepsána Z účtu Zadavatele. Jestliže dojde Z důvodů na straně banky k prodlení S
proveditelnou platbou faktury, není Zadavatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením
příslušné částky.

2.

ZÁVÉREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení

2.2.

smlouvy zůstávají beze změn.

Koncesionář bere na vědomí, že tento dodatek bude Zadavatelemzveřejněn v souladu S právem České
republiky, zejména 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. Koncesionář
stra na Z
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