
č.j. KRPL-110367-17ČJ-2020-1805EU PCR18ETRpo40597678

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - provádění úklidu sněhu
č. j. KRPL-110367-5/ČJ-2020-1805EU ze dne 26.1.2021

1. Strany dodatku

1.1 Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bank. spojení:
Tel.:
Email:

Česká republika - Krajské ředitelstvI policie Libereckého kraje
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec l - Staré Město
Mgr. Rudolfem Futschikem, vedoucím ekonomického oddělenI Liberec
72050501
CZ72050501
ČNB, pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 84548881/0710

(dále jen ,,objednatel")

1.2 Zhotovitel: Luboš Hlavatý
Sídlo: Rozdvojená 152, Šimonovice - Minkovice, 463 12 Liberec 25
IČO: 44581386
DIČ:
Bank. spojení:
E-mail:
Zhotovitel zapsán v živnostenském rejstříku Statutárního města Liberec pod č.j.
ŽÚ/06/00805/06/F/ZU dne 17.01.2006

(dále jen ,,zhotovitel")

Strany dodatku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
- provádění úklidu sněhu č. j. KRPL-110367-5/ČJ-2020-1805EU ze dne 26.01.2021 (dále jen

,,smlouva")

2. Předmět dodatku

ČI. 4 smlouvy se mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provádět úklid sněhu na základě této smlouvy v období ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy do 31.05.2022.

ČI. 7 odst. 7.1 a odst. 7.2 smlouvy se mění takto:

7.1 MěsIční paušální cena za držení pohotovosti a dodržení lhůty zahájení prací stanovené
v bodu 5.1. je stanovena ve výši 8.000 ,- Kč/měsíčně, a to po dobu 4 kalendářních
měsíců (prosinec, leden, únor, březen).

7.2 Pevná cena za jednu provozní hodinu je stanovena ve výši 690 Kč/hod. za pluhovánI
a přejezd-mechanizaci.
Cena za přistaveni nakládacího stroje (bobcat) je stanovena ve výši 500,- KČ, a cena
za nakládku sněhu a odvoz mimo areál je stanovena ve výši 600,- Kč/hod.
Pevná cena za jeden kilometr jízdy je stanovena ve výši 28,- Kč/km
Provozní hodinou se rozumí vyjetí stroje z areálu zhotovitele na místo určení a vrácení
se zpět do areálu zhotovitele.



ČI. 9 odst. 9.6 smlouvy se mění takto:

9.6 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.05.2022. K ukončení smluvního vztahu
může dojít rovněž výpovědí, přičemž každá ze smluvních stran může smlouvu
vypovědět v jednoměsíční výpovědní lhůtě bez udání důvodu. výpověď' musí byt
písemná a výpovědní lhůta začíná běžet od prvého dne měsíce nás|edujÍcÍho po
obdržení výpovědi. Při porušení podmínek smlouvy mají obě strany právo od smlouvy
odstoupit.

3. Závěrečná ustanoveni dodatku

3.1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dodatku a účinnosti dne

01.12.2021. Uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí
objednatel.

3.3 Tento dodatek je sepsán ve dvou výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom.
3.4 Strany dodatku proh|ašují, že si tento dodatek přečetly, že je projevem jejich pravé a

svobodné vůle a že nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na
důkaz toho připojuji své vlastnoruční podpisy.

V Liberci dne ..ŠM! .u?1 V Liberci dne


