Za 7 /f' 53%
DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: SMO 4 000 000 32

Článek 1
Smluvní strany
Městská část Praha 17

se sídlem: Žalanského č. p. 291/1213, 163 02 Praha 6
zastoupená: Bc. Jitkou Synkovou, starostkou
kontaktní telefon—obecně: 234 683 1 1 1 nebo 234 300 005
fax: 235 300 129

IČ: 00231223
DIČ: czoo231223
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
(dále jen objednatel)

a

Otakar Chládek— sadovnický a zahradnický servis Praha 6
se sídlem: Ruzyňská 209/8, 161 00, Praha 6 — Ruzyně
zastoupená: Otakarem Chládkem, majitelem

IČ: 131 114 51
DIČ: CZS30729268
bankovní s o'ení:
číslo účtu:
zapsána V živn. rejstříku, vedeném ŽO ÚMČ Praha 6, pod ev.č. 310006 - 011002
003
(dále jen zhotovitel)

Uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo v následujícím znění:
Článek 2
Účel dodatku

2.1.

Ve smyslu ustanovení čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. XHI.2. výše
uvedené
smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy.

2.2.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje článek III. Cena díla, v souladu se zněním
odst,
111.5, téhož Článku takto :
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Smluvní strany se dohodly, že cena plnění za provádění díla stanovená včl, 111.
předmětné smlouvy ze dne 5.1.2004 a navýšená dodatkem č. 1 ze dne 12.12.2008
počínaje dnem 1122008 o částku 6685,- Kč + DPH měsíčně, se navyšuje o částku
3264,24,- Kč, včetně DPH/ měsíčně.
Počínaje dnem 1.1.2012 bude zhotovitel povinen výše uvedené navýšení ceny díla
rozložit do fakturačního období za příslušný kalendářní měsíc a fakturaci za každý
tento měsíc navýšit o částku 3264,24; Kč včetně DPH.

Clánek 3
Závěrečné ustanovení

3.1.

Smluvní strany deklarují, že ostatní části smlouvy zůstávají tímto dodatkem
nezměněné.

3.2.

Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dí1o.

3.2.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech o stejné platnosti, z nichž objednatel
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. 4.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran.

3„ 5.

*

Tento dodatek nabývá účinnosti doručením tří podepsaných stejnopisů tohoto dodatku
zpět objednateli, přičemž zhotovitel si ponechá pro svoji potřebu dva podepsané
stejnopisy.

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z. Č. 131/2000 Sb. v platném znění,

že byly splněny podmínky pro platnost právního úkonu
v souladu s usnesením RMG/ZMČ č 36.21

'“ 9 “53‘ 2012
V Praze dne:
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