Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.1.2020
I.
Smluvní strany
1. Město Hlučín
Se sídlem: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
IČ: 00300063
DIČ: CZ00300063
Zastoupeno: Mgr. Pavlem Paschkem, starostou
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
2. Mafra, a.s.
Se sídlem: Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5
IČ: 45313351
DIČ: CZ45313351
Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxx
Email: petr.turyna@mafra.cz
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)
I.
Úvodní ustanovení
1.

2.

Dne 15.1.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zajistit
pro objednatele jednotlivá dílčí plnění, tj. na základě objednatelem předaných podkladů provést tisk
jednotlivých čísel měsíčníku Hlučínské noviny (dále jen „zpravodaj“), včetně dopravy jednotlivých čísel
výtisků zpravodaje do míst plnění v souladu s touto smlouvou.
Na základě rozhodnutí České pošty, s.p. dochází od 1.9.2021 ke zrušení možnosti podávat k distribuci
informační a propagační materiály na pobočce České pošty, s.p. v Hlučíně na adrese Školní 1076/4,
748 01 Hlučín a nahrazení novým místem pro podávání informačních a propagačních materiálů
k distribuci na adrese Česká pošta, s.p., Depo Ostrava 71, Wattova 1046/19 , 700 71 Ostrava. Z tohoto
důvodu dochází ke změně jednoho z míst plnění smlouvy a úpravě ceny, která se navyšuje o náklady na
dopravu do nového místa plnění. Zároveň došlo ke změně kontaktní osoby na straně objednatele.
Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na změně obsahu smlouvy, a to způsobem popsaném
v článku II.
II.
Změny smluvních ujednání

1.

Změna kontaktní osoby na straně objednatele:
V Článku III., bodě 7. se nahrazuje písmeno a) novým zněním, které zní:
„a) na straně objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxx, tel xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx, tel.
xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxxxx.“
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2.

Změna místa plnění:
Článek IV. se nahrazuje novým zněním, které zní:
„IV.
Místo plnění, vlastnické právo k předmětu smlouvy
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést každé jednotlivé dílčí plnění (každý jednotlivý náklad čísla
zpravodaje v počtu 5700 výtisků) jeho řádným dokončením a předáním:
v počtu 5500 kusů výtisku zpravodaje distributorovi tj. na adresu Česká pošta, s.p., Depo
Ostrava 71, Wattova 1046/19, 700 71 Ostrava, respektive na rampu této pošty, s tím, že
tuto část předmětu smlouvy převezme pověřený zaměstnanec distributora, a zároveň
v počtu 200 kusů výtisku zpravodaje objednateli v jeho sídle na adrese objednatele: Město
Hlučín, Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, kde ho převezme pracovník
podatelny (přízemí budovy C); o převzetí bude sepsán zápis o převzetí.
2. Jednotlivá dílčí plnění (každý jednotlivý náklad čísla zpravodaje) budou předávána na místa podle čl.
IV., bodu 1. této smlouvy v provozních hodinách jednotlivých subjektů, tj. pobočky České pošty,
s.p., Depa Ostrava 71, na adrese Wattova 1046/19, 700 71 Ostrava, (aktuální provozní hodiny jsou
uvedeny na webových stránkách www.ceskaposta.cz) a Města Hlučín, se sídlem Mírové náměstí 23,
748 01 Hlučín, (provozní hodiny jsou v pracovní dny pondělí, středa 8-17 hod., úterý, čtvrtek 8-14
hod. a pátek 8-13 hodin).
3. Každé jednotlivé dílčí plnění je řádně dokončeno a předáno předáním dvoustého výtisku a zároveň
pěttisícpětistého výtisku jednotlivého čísla zpravodaje bez jakýchkoli vad a nedodělků na místa
určená v této smlouvě.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nabývá vlastnictví k výtiskům zpravodaje předávaných na
rampu České pošty s.p., Depa Ostrava 71, na adrese Wattova 1046/19, 700 71 Ostrava, okamžikem
převzetí výtisků pověřeným zaměstnancem České pošty s.p. a k výtiskům zpravodaje předávaným
objednateli v jeho sídle okamžikem převzetí zaměstnancem podatelny města Hlučín. Ve stejném
okamžiku jako vlastnictví, přechází na objednatele nebezpečí škody na převzatém předmětu díla.“

3.

Úprava ceny v důsledku změny nákladů na dopravu do nového místa plnění:
V článku V. se bod 1. a bod 2. nahrazují novým zněním, které zní:
„1. Cena za dílčí plnění je stanovena dohodou a činí:
Cena v Kč bez
DPH

Položka
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) standardního čísla (12
stran)

14 210,-

Cena v Kč s
DPH
15 631,-

2. Cena za dílčí plnění při mimořádném požadavku objednatele na zúžené nebo rozšířené vydání
Cena v Kč bez
DPH

Položka
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) zúženého čísla (8 stran)
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) zúženého čísla (10 stran)
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (14 stran)
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (16 stran)
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (18 stran)
Cena tisku jednoho nákladu (5700 ks) rozšířeného čísla (20 stran)
„
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13 585,14 055,17 464,18 865,20 441,22 061,-

Cena v Kč s
DPH
14 943,50
15 460,50
19 210,40
20 751,50
22 485,10
24 267,10

II.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.

5.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě mají platnost originálu. Jedno
vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel.
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede objednatel.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen
po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz
dohody o všech článcích tohoto dodatku č. 1 připojují pověření zástupci obou smluvních stran své
vlastnoruční podpisy.
Tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Hlučína č. 87/4b) ze dne 16.8.2021.
V Hlučíně dne 23. 8. 2021

V Praze dne 23. 8. 2021

za objednatele
Mgr. Pavel Paschek
starosta města Hlučína

za zhotovitele
xxxxxxxxxxxxxxx

3

