
Magistr~~‘g~ JIhlavýl
smlouva zaevidována

Dodatek č. I pouč.:

ke Smlouvě o dílo

„Analýza vlivu globálních megatrendů na rozvoj Jihlavy“

Smluvní strany

Objednatel: statutární město Jihlava
se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
iČo: 00286010
DIČ: CZ00286010

Zastoupený: MgA. Karolinou Koubovou, primátorkou
č.ú.: 271466072369/0800

a

Zhotovitel: Technologické centrum AV ČR
Ve Struhách 1076/27
IČO: 60456540
DIČ: CZ60456540

oupený: Ing. Karlem Klusáčkem, CSc, MBA
č.ú.: 1419190207/0100

uzavírají tento dodatek za podmínek dále uvedených

Smluvní strany uzavřely dne 27. 5. 2021 Smlouvu o dílo Analýza vlivu globálních megatrendu na
rozvoj Jihlavy“ evidovanou pod číslem 486/KP/2021 (dále jen „Smlouva‘).

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně Smlouvy takto~

1 V článku IV. Smlouvy se text stávajícího odst. 1 nahrazuje a nově zní takto:

„Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené a dokončené dílo dle této smlouvy uhradí
Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 499.642 Kč včetně DPH.“

2. V článku IV. Smlouvy se text stávajícího odst. 2. nahrazuje a nově zní takto:

„Cena díla je sjednána na základě nabídky Zhotovitele ze dne 15. 3. 2021 a dále nabídky
Zhotovitele ze dne 18. 10. 2021.“

3. Text Části 4. Přílohy Smlouvy s názvem Finalizace analýzy včetně kritického zhodnoceni záměru
města se nahrazuje v celém rozsahu a nově zni takto:



„4. Finalizace analýzy včetně návrhu šablony pro kritické hodnocení záměru města

Výstup: finální Analýza GMTna rozvoj statutárního města Jihlavy, která bude závazně obsahovat
minimálně následující části:

. metodologie / způsob zpracováni analýzy (zpusob identifikace GMT)

. přehled GMT s potenciálním dopadem na město

. shrnuti závěrů z participativní etapy včetně definováni základu vize města a vytipováni
klíčových oblastí pro vizi

. šablona pro kritické zhodnocení budoucích záměru/projektu města

. shrnutí a doporučení

Analýza bude podkladem pro návrhovou část Strategického plánu rozvoje města Jihlavy a
poskytne informaci pro samosprávu pro budoucí plánování a rozhodování. Analýza bude
podkladem pro rezortní a speciálně urbanistické koncepce Jihlavy v oblastech proměn
budoucího životního stylu a ekonomiky.

Šablona je využitelný nástroj pro budoucí kritické hodnoceni záměru/projektů z pohledu
strategického plánováni; vyhodnocování dopadu a příkladu zdroju dat a metod hodnoceni
řešených záměru/projektu.

Termín plnění: 30. 11. 2021
Forma předání výstupu:

I X v listinné podobě

v elektronické podobě — 1 x ve formátu ~.pdf, lx v editovatelném formátu t4oc, ‘~.xls apod.

Rozsah výstupu: min. 40 stran A4 bez příloh.“

Ill.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

IV.

Závěrečné ustanovení
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněni v registru smluv.
PodléháIi tento dodatek uveřejněni dle zákona o registru smluv v platném znění, zajisti Objednatel jeho
uveřejněni v souladu s právními předpisy.
Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platnosti originálu kdy každá ze smluvnlch
stran obdrží Po dvou vyhotovenich.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že tento dodatek byl sepsán dle
jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv vtísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, a na
dukaz toho připojuji své podpisy.

Uzavřeni tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Č. 1177121RM 81. schůze Rady města Jihlavy,
konané dne 4. 11.2021. .
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