
- ----- -• 
;._■■-iiM■, 

a 

Kvalija z kohoutku 
a.s. 

DODATEKč.1 

Ke smlouvě č. SPA-2022-800-000041 

ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na stavbu vodovodu a kanalizace Františkovy Lázně 
Krapice 

uzavřené dne 11.3.2022 uzavřenou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s rozhodnutím Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. I 06 odst. 2 

smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného 

hospodářského zájmu 2012/21/EU 
( dále jen „Rozhodnutí Komise" a „Smlouva") 

SMLUVNÍ STRANY: 

Město Františkovy Lázně, se sídlem Nádražní 208/5, 351 O I Františkovy Lázně, 
IČ 00253936 
zastoupeno starostou Janem Kuchařem 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoby: věci smluvní - xxx

(dále jen „Poskytovatel", resp. ,,Město") 

CHEV AK Cheb, a.s., společnost se sídlem Cheb, Tršnická 4/11, PSČ 350 02, IČ 497 
87 977, DIČ CZ49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Plzni, v oddíle B, vložce 367 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoby: 

(dále jen „Příjemce", resp. ,,CHEV AK Cheb, a.s.") 

(Poskytovatel, resp. Město a Příjemce, resp. CHEV AK Cheb, a.s. společně dále jen 
,,Smluvní strany", každý jednotlivě pak též jen „Smluvní strana") 

UZAVŘELY TENTO DODATEK KE 

S M L O U VĚ :

1. Úvodní ustanovení
Poskytovatel a příjemce (dále jen smluvní strany) uzavírají na základě závěrů z kontrolní porady
konané dne 21.1 I .  2022, které se kromě zástupců smluvních stran zúčastnili i zástupci projektanta,
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Kvalita 1 kohoutku 
a.s. 

spol. PROVOD, s.r.o., následující Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za 
závazek veřejné služby na stavbu vodovodu a kanalizace Františkovy Lázně - Krapice uzavřené pod č. 
smlouvy SPA-2022-800-000041 ze dne 11.3. 2022. 

Vzhledem k úpravě rozsahu původního záměru, kdy došlo v projektu k rozšíření zamýšlené 
vodohospodářské sítě o nové části a vzhledem ke společnému rozhodnutí všech stran o tom, že 
CHEV AK Cheb, a.s. podá na uvedenou investiční akci žádost o přidělení příspěvku ze státní dotace, a 
také vzhledem k faktu, že k dnešnímu dni nebylo ještě vydáno platné stavební povolení, se smluvní 
strany dohodly na novém znění bodu 2.6. Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek 
veřejné služby na stavbu vodovodu a kanalizace Františkovy Lázně - Krapice uzavřené pod č. 
smlouvy SPA-2022-800-000041 ze dne 11.3. 2022. 

2. Změny smlouvy

Smlouva. č. SPA-2022-800-000041 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto
dodatku mění takto:

3. článek 2.6. Termíny realizace Projektu odstavce d), e), el), e2), e3), t), g), h) článku. 2.6. se ruší
a nahrazuje následujícím zněním:

d) Vydání stavebního povolení s nabytím právní moci: 02/23 

e) Výběrové řízení na zhotovitele stavby
e I) Vyhlášení výběrového řízení:
e2) Nabídka - předložení: 
e3) Vyhodnocení nabídek/podpis smlouvy 

12/22 
01/23 
01/23 

t) Předání staveniště/zahájení stavebních prací - po vyslovení souhlasu se stavbou ze strany
orgánu Města Františkovy Lázně, který rozhodne, zda bude stavba realizována za veřejně
vysoutěženou cenu, která je podmínkou pro podání žádosti o získání dotace. Tato podmínka
bude součástí zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

g) Ukončení stavby
h) Kolaudace

4. Závěrečná ustanovení

do I O měsíců od předání staveniště 
do I měsíce od ukončení stavby 

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy č. SPA-2022-800-000041 neuvedená v tomto dodatku zůstávají 
v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv. 

4.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností 
vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je 
povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. I, písmeno n) zákona č. 340/20 I 5 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
společnost CHEV AK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této 
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Kvalita i kohoutku 

smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak 
jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH. 

4.4. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Poskytovatel a 
jedno Příjemce. 
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