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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dne 10.8. 2016 

 
 
 

Město Strakonice 

Velké náměstí 2, 386 21, Strakonice 

IČ: 00251810, DIČ: CZ00251810   

které zastupuje Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

SMART DIALOG s.r.o.  

Rybalkova 382/57, 101 00 Praha 10 

IČ: 24135119, DIČ: CZ24135119 

kterou zastupuje Ing. Filip Brada, jednatel 

zapsaná do obchodního rejstříku 29. 7. 2011  

pod spisovou značkou C 181802 vedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen „zhotovitel“) 
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1. Předmět dodatku 

1.1 Předmětem  dodatku  je  změna  následujících  ustanoveních  a  doplnění  nových  výše  uvedené 

smlouvy: 

2. Doba plnění, předání a převzetí díla 

2.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data jejího podpisu oběma smluvními 

stranami po předání díla, nejpozději však do 30. 6. 2018. 

2.2 Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli a to v těchto 

milnících:  

2.2.1 Plná žádost obsahující veškeré nezbytné informace a studii proveditelnosti dle 

předpisu výzvy 4 Programu Služby infrastruktury do 31. 12. 2017 

(pravděpodobný termín dle Harmonogramu výzev na rok 2017 – Operační 

program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – aktualizace ke dni 7. 6. 

2017). Dílo bude předáno elektronickou poštou na e-mail marta.slamova@mu-

st.cz  a prostřednictvím aplikace MS2014+ podáno poskytovateli podpory. 

3. Práva a povinnosti objednatele 

3.2 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné k realizaci 

díla a informovat ho o všech známých skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho 

realizaci. Jedná se především o tyto dokumenty: 

3.2.20 Projektová dokumentace, a to v minimální úrovni dokumentace pro stavební 

povolení. Musí  obsahovat část A až D, dále je nutné splnit vyhlášku č. 499/2006 

Sb. v novelizovaném znění č.  62/2013 Sb.). Více viz Metodický pokyn 

http://www.agentura-api.org/metodika/ .   

6. Cenové a platební podmínky 

6.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena kompletního díla dle této smlouvy činí 

500 000,- Kč bez DPH. Cena díla se skládá z těchto částí: 

6.1.1 1. část činí 100 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že tato část bude 

zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po podpisu této 

smlouvy oběma smluvními stranami. 

6.1.2 2. část činí 150 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že tato část bude 

zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené k 30. 10. 2016. 
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6.1.3 3. část činí 75 000,- Kč bez DPH.  Smluvní strany se dohodly, že tato část bude 

zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání 

pracovní verze Studie proveditelnosti nejpozději k 30.6. 2017. 

6.1.4 4. Část činí 75 000 Kč bez DPH Smluvní strany se dohodly, že tato část bude 

zhotoviteli uhrazena po řádném odevzdání kompletního a bezvadného díla dle bodu 

2.2.1. 

6.1.5 5. část činí 100 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že tato část bude 

zhotoviteli uhrazena po potvrzení splnění kontroly přijatelnosti a formálních 

náležitostí žádosti ze strany poskytovatele dotace (Operační program Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost – výzva 4 Programu Služby infrastruktury). 

Pokud nebude žádost o dotaci podána a nebude tato skutečnost způsobena 

zaviněním zhotovitele, bude částka uhrazena po odevzdání díla dle bodu 2.2.1. 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, 

přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento 

dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o registru smluv. Povinnost uveřejnit tento dodatek v registru smluv se zavazuje 

v zákonné lhůtě splnit objednatel. 

2.3 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Strakonice dne 26. 7. 2017 pod 

č. usnesení 3802/2017. 

 

Objednatel:       

 

V ………………. dne ………………… 

 

…........................................................ 

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta 

Město Strakonice 

 

Zhotovitel: 

 

V ………………. dne …………………  

 

…........................................................ 

Ing. Filip Brada, jednatel 

SMART DIALOG s.r.o. 

 


