
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 2017/0164

„Rekonstrukce varny ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6 - Řepy“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů

Čl. 1
Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02  Praha 6
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:
Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:
Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17
Tel: 

referentka odboru územního rozvoje a investic ÚMČ Praha 17
Tel.: 

(dále jen objednatel)

a

DEREZA, společnost s ručením omezeným
se sídlem: Libocká 685/43d, 161 00 Praha 6
zastoupená: Filip Zábranský, jednatel
kontaktní telefon: 
IČO: 48036315
DIČ: CZ48036315
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15099
osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Filip Zábranský, jednatel

Osoba vykonávající odborné vedení stavby (stavbyvedoucí): Filip Zábranský
(dále jen zhotovitel)
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Čl. 2.
Účel dodatku

2.1. Ve smyslu  ustanovení  Čl.  XV. odst.  15.3.  výše  uvedené  smlouvy  se  smluvní  strany 
dohodly na následujících změnách smlouvy.

2.2. Tímto dodatkem se doplňuje článek IX. Financování,  odst. 9.4. a článek XI. Garance, 
odst. 11.12. výše uvedené smlouvy a o čl. 3 Smluvní pokuty, a to jak níže uvedeno. 

IX. Financování

9.4. Smluvní strany se dohodly na pozastávce k zajištění splnění závazků na odstranění vad 
a nedodělků díla, a to provedení opravy dlažeb a odpadů kanalizace dle zápisu o předání 
díla,  ve  výši  1 100 000  Kč.  (slovy:  jeden  milion  sto  tisíc  korun  českých)  s tím,  že 
pozastávka k zajištění  splnění  těchto prací,  které budou prováděny od 1.  7.  2018 do  
20. 8.  2018, bude uvolněna po úplném bezvadném dokončení a předání těchto prací  
a podpisu předávacího protokolu.

 

XI. Garance

11.12. Na  místo  pozastávky  podle  čl.  IX.  bodu  9.4  tohoto  dodatku  je  zhotovitel  oprávněn 
poskytnout objednateli bankovní záruku vystavenou tuzemským peněžním ústavem, a to 
ve výši pozastávky, tedy 1 100 000 Kč na dobu do 30. 9. 2018 s tím, že bankovní záruka 
bude sjednána jako neodvolatelná  a  bude se vztahovat  k odstranění  vad a nedodělků, 
tj. provedení  opravy dlažeb a odpadů kanalizace  dle zápisu o předání  díla  a  úplnému 
bezvadnému dokončení a předání těchto prací.

Čl. 3
Smluvní pokuty

Pro účely tohoto dodatku se sjednávají následující smluvní pokuty, a to za každý započatý den ve 
výši 50 000,- Kč v těchto případech: 

1. pozdního zahájení prací, nenastoupení na odstraňování závad uvedených v čl. IX a čl. XI, 

a to počínaje dnem 9. 7. 2018 

2. prodlení s předáním bezvadného díla, a to počínaje dnem 21. 8. 2018.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

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

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží zhotovitel a tři 
výtisky objednatel.

3.3. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním mě
pozdějších  předpisů,  se  konstatuje,  že  uzavření  tohoto  dodatku  č.
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schválila Rada městské části Praha 17 na svém 82. jednání dne 8. 11. 2017, usnesením 
č. Us RMČ 000475/2017.

3.4. Tento  dodatek nabývá  platnosti  dnem podpisu oprávněnými  osobami  obou smluvních 
stran. 

3.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne: ...................................         V Praze dne: …………………….

.......................................................                 ..............................................................
                za zhotovitele                                               za objednatele

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění 
a v souladu s usnesením RMČ č. Us RMČ 000475/2017 ze dne 8. 11. 2017 se osvědčuje právní 

úkon spočívající v uzavření dodatku lo mezi MČ Praha 17 a společností 
DEREZA společnost s ručením ome e se splnění podmínek daných výše 

uve ím.

V Praze dne:

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