
Město Holice SMVM evidenční číslo: 3072 D1
předkládá Odbor:

Průvodní list smlouvy - výdaje
Předběžná řídící kontrola dle § 26 Zákona č.320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě

typ smlouvy. Dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo

UZaVrena s kym: Projekce Vrbický S.r.0., Holice

Popis Operace - předmět smlouvy.“
Zhotovení PD - rekonstrukce č.p. 59, Holice

Dodatek č. 1 - změna fakturace autorského dozoru - nebude Se fakturovat po kolaudaci, ale
bude průběžná fakturace během Stavby.

Rozpočtové skladba
_OD § POL Kč popis

Předběžná řídící kontrola dle Q 13 vyhlášky č.416f2004 Sb.. kterou se provádí zákon O finanční
kontrole ve veřejné správěJ před vznikem závazku .

Příkazce operace: Ing. Chlanda ........................ dne: /
potvrzuje oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace včetně správnosti a úplnosti
dokladů a souladu s právními předpisy a s opatřeními orgánů veřejné správy.
Možná rizika spojená s uskutečněním Operace:

Správce rozpočtu: Ing. Vnrlnvă....`if..... ........... dne: „W Q QQF?
potvrzuje rozsah Oprávnění příkazce, posuzuje soulad Operace se schváleným rozpočtem a existenci
potřebných ZdrOjů na uskutečnění
Rozpočtová rızıka

Vyvěšeno dne: stavební povolení dne:
Schváleno RM dne: 26.2.2018/č. u.č. 68 územní rozhodnutí dne:
Schváleno ZM dne: výběrové řízení dne:
Právne Ověřeno: ano - ne

Po schválení operace Příkazcem operace, Správcem rozpočtu a po ověření právní stránky lze
předat smlouvu k podpisu starostovi.

Smlouva podepsána dne: 5 x 20 z?
Platnost smlouvy: „7501441“ 0

KOHÍYOIIIÍ řád - předběžná kontrola Město Holice
Zák. 320/2001 Sb. platnost Od 1.2.2006
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[19. U3. 2018
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3072
„Zhotovení PD - rekonstrukce čp. 59, Hradecká ul., Holice“

Smluvní Strany

1. Objednatel:
Město Holice
Holubová 1, 534 14 Holice
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Effenberkem, Starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Vrbata, referent OSMVM,
případně Ing. Oldřich Chlanda, vedoucí OSMVM
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2. Zhotovitel:
Projekce Vrbický s.r.0.
Náměstí T.G.Masaryka 24
534 01 Holice
Zastoupený: ing. Karlem Vrbickým
IČ: 04085086
DIČ; CZO4085086
tel. 603527426
e-mail: lx'arťl.\*ı`lıiclx`v{ç}--ccııtı'Lıın.c7
Bankovní Spojení: FIO č.ú. 2100805139/2010

Smluvní Strany Se dohodly, Že článek II bod 1 smlouvy O dílo bude nahrazeno tímto textem:

Celková částka bude fakturována takto:
a) Průběžně během stavby bude fakturován autorský dozor.
b) Vše ostatní bude fakturováno po předání kompletní PD ve všech potřebných Stupních

Včetně všech povolení nebo souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby.

Ostatní Znění článků Smlouvy o dílo Se nemění a Zůstávají v původním Znění.
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stej nopisech, Z nichž každá strana obdrží dva.

Obj ednatel Zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv dle platné legislativy.

Doložka dle ustanovení § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích:
tuto Smlouvu se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne 26.2.2018 Usnesením č.68.
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Za objednatele: Za Zhotovitele:
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Mgr. Ladislav l'iffeııberlx' Ing. Karel Vrbický
_fstarosta jednatel J
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