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Dodatek č. 2
i

Město Nové Město na Moravě

a

DIČ:C
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bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 78-7914190287/0100

zapsán v živnostenském rejstříku MěÚ Nové Město na Moravě

(dále jen „příkazník")

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

k Příkazní smlouvě č. 210301 uzavřené dne 08.03.2021 
ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 18.08.2021

( dále jen jako „ příkazní smlouva

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 11, odst. 1 
příkazní smlouvy tento Dodatek číslo 2 k předmětné příkazní smlouvě, kterým se výše 
specifikovaná příkazní smlouva, jejímž předmětem je zastupování příkazce ve věci zajištění 
realizace stavby „Ulice Leandra Čecha - stavba chodníku, přechodu pro chodce a 
parkovacích stání, Nové Město na Moravě" (dále jen „stavba"), kterou objednatel realizuje 
podle projektové dokumentace stavby ve stupni DPS „Stavba chodníku, přechodu pro 
chodce a parkovacích stání" ved. projektant Ing. arch. Jitka Bidlová, PhD., Riegrova 24,

2. Ing. Martin Šolc

sídlo Smrková 1639, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ:72311215

zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odb.investic

Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic 

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „příkazce")

NMNMSML20210382



ČIJ.

2. Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:

ruší a nahrazuje textem:

2. Dílčí odměny za jednotlivé fáze činnosti jsou stanoveny takto:

ČIJI.

čl.III.
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1. Smluvní strany shodně konstatují, že došlo k nedodržení termínu dokončení stavby jejím 
zhotovitelem. K předání a převzetí stavby došlo dne 01.10.2021.
Tím tedy mj. došlo k dalšímu prodloužení doby realizace stavby oproti původnímu 
předpokladu ne z viny příkazníka, na základě čehož dochází k navýšení odměny příkazníka, 
jak následuje:

„1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 4 této smlouvy 
odměnu v celkové výši 45.353,- Kč bez DPH.

572 01 Polička, z 11/2018, vč. její dokladové části (dále jen „projektová dokumentace" nebo 
„PD"), mění a doplňuje následovně:

2. V čl. 4 „Odměna" odst. 1 a 2 příkazní smlouvy se v souladu s ustanovením čl. 3 „Termín 
plnění" odst. 5 text ve znění:

1. Ostatní ustanovení a ujednání příkazní smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají 
v platnosti.

1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, příkazce obdrží 
dvě a příkazník jedno vyhotovení.

dílčí odměna za výkon činností před zahájením stavby ve výši 
dílčí odměno za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši 
dílčí odměna za výkon činnosti po dokončení stavby ve výši

dílčí odměna za výkon činností před zahájením stavby ve výši 
dílčí odměna za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši 
dílčí odměna za výkon činnosti po dokončení stavby ve výši

„1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v čl. 2, odst. 1 až 4 této smlouvy 
odměnu v celkové výši 59.853,- Kč bez DPH.

3.000,- Kč bez DPH
53.853,- Kč bez DPH
3.000,-Kč bez DPH"

3.000,-Kč bez DPH
39.353,-Kč bez DPH
3.000,- Kč bez DPH"



- 6.. 10. 2021

příkazce: příkazník:

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují níže své vlastnoruční podpisy.

2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 2.

5. Příkazník podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí sjeho uveřejněním jeho plného textu 
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).

6. Tento Dodatek č. 2 nepodléhá uveřejnění 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 (dále jen „zákon o registru 
smluv"). Smluvní strany se dohodly, že dodatek dobrovolně, nad rámec zákona o registru 
smluv, uveřejní město Nové Město na Moravě nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. 
Pro uveřejnění opravy platí ustanovení tohoto článku o uveřejnění obdobně.

8. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 36. schůzi dne 15.02.2021 pod bodem č. 8/36/RM/2021.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

9. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

v Novém Městě na Moravě 
dne

Stanislav Marek 
místostarosta

4. Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti 
s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.

rtin Šolc

v Novém Městě na Moravě 
dne 2/~

trana




