
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  
Evidenční číslo smlouvy objednatele: 2015/0012

„Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích“

v souladu s § 2586 a násl.  zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění, 
uzavřená mezi:

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel: 
Městská část Praha 17, se sídlem Žalanského č. p. 291/12b, Praha 17
163 00 Praha 6 – Řepy,
zastoupena ve věcech podpisu této smlouvy: 
paní Mgr. Jitkou Synkovou
starostkou Městské části Praha 17
kontaktní telefon - obecně:  234 683 111 nebo 234 300 005
Fax: 235 300 129 
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:

vedoucí odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17
kontaktní telefon - kancelář: 
služební mobil:  
E-mail:   
Fax číslo: 
 (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 
se sídlem Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice 
Doručovací adresa: Krátká 98/III, 342 01 Sušice 
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy: Ing. arch. Pavel Lejsek 
jednatelem obchodní společnosti ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.
kontaktní telefon: 
v technických záležitostech:
kontaktní telefon 
IČ: 49787454
DIČ: CZ49787454
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)
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Čl. II. 
Účel dodatku

2.1 Ve smyslu ustanovení článku 9 odst. 9.2, výše uvedené smlouvy se smluvní strany 
dohodly na následujících změnách smlouvy.

2.2 Tímto dodatkem se doplňuje a mění článek čl. 9. Čas plnění odst. 9.1 písm. b) 1., 2, 3, 
uzlové body 1., 2., 

Čl. 9
Čas plnění 

9.1.  Zhotovitel provede kompletní plnění a to v rozsahu uvedeném v článku 5 této smlouvy 
následovně:

b) 
Termíny zpracování:

1. Bod  1-10 předmětu  -  průzkumy,  oznámení,  zjišťovací  řízení,  PD  UR, 
stanoviska, rozhodnutí UR v právní moci nejpozději do 15. 5. 2017  

2. Bod  11-13 předmětu  -  PD  SP,  stanoviska,  rozhodnutí  SP  v  právní  moci 
nejpozději do 31. 10. 2017 

3. Bod 14 předmětu - PD prováděcí nejpozději do 31. 8. 2017 

Uzlové body 
1. UR v právní moci nejpozději do 15. 5. 2017 
2. SP v právní moci nejpozději do 31. 10. 2017 

9.2. Termíny uzlových bodů pod sankcemi 
1. UR v právní moci nejpozději do 15. 5. 2017 
2. SP v právní moci nejpozději do 31. 10. 2017 

Čl. III
Závěrečné ustanovení

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

3.2 Tento  Dodatek  č.  2  je  vyhotoven  v pěti  stejnopisech  o  stejné  platnosti,  z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3.3 Tento  Dodatek  č.  2  nabývá  platnosti  dnem  podpisu  oprávněnými  osobami  obou 
smluvních stran.

3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3.5 Obě  smluvní  strany  prohlašují,  že  všechna  ustanovení  Dodatku  č.  2  jsou  v souladu 
s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
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3.6 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada městské 
části  Praha  17  na  svém  63.  zasedání  dne  15.  2.  2017,  usnesením  č.  Us  RMČ 
000073/2017.

V Praze, dne ………………                                         V ……………….. , dne ……………… 

________________________________                    _______________________________
               

                    za objednatele                                                            za zhotovitele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění 
a v souladu s usnesením RMČ č. 000073/2017 ze dne 15. 2. 2017 se osvědčuje právní úkon spočívající 

v uzavření dodatku ke smlouvě mezi MČ Praha 17 a společností ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o. 
a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

....................................                             .....................................
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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