
Dodatek č. l ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 08/2019 uzavřené dne

21.08.2019
(dále také jen ,,dodatek")

Číslo smlouvy (číslo Objednatele): EVS-SOD/0003/2019/UUB

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marií Kozákovou, starostkou města
(dále také jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel: Ing. Radomír Hošek
IČO: 64475808
sídlo: V Zahradách 395, 679 71 Lysice
(dále také jen ,,Zhotovitel")

(,,Objednatel" a ,,Zhotovitel" společně dále také jen jako ,,Smluvní strany")

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavírají
po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. l ke Smlouvě
o dílo ze dne 21.08.2019 (dále také jen ,,Smlouva"):

I.
Změna obsahu smlouvy

Smluvní strany se vzhledem ke skutečnosti, že dne 11.12.2019 bylo vydáno Rozhodnutí
o zkušebním provozu stavby, č.j.: OV-ČJ/94518-19/MUJ (zhotovitel tedy vykonal převážnou

část díla dle Smlouvy tak, aby mohlo být takové Rozhodnutí vydáno), dohodly na změně

ČI. IV. Smlouvy, který nově zní následovně:

IV.
Platební podmínky

Cena za zhotovení díla je splatná ve dvou splátkách:
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a) 90% dohodnuté ceny dle ČI. III této Smlouvy Objednatel Zhotoviteli uhradí
na základě faktury vystavené Zhotovitelem po vydání Rozhodnutí o zkušebním
provozu stavby;

b) zbývajících 10% dohodnuté ceny dle ČI. III této Smlouvy Objednatel Zhotoviteli
uhradí po ukončení kolaudačního řízení a odstranění všech vad a nedodělků
uvedených v Zápise o předání a převzetí stavby (díla) a v Zápise ze závěrečné
kontrolní prohlídky.

Faktury musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb.
i náležitosti účetního dokladu dle zákona Č. 563/1991 Sb.
Ceny musí být uvedeny v KČ, vždy bez DPH a s DPH. Zhotovitel je povinen (po vzniku
práva fakturovat) vystavit a Objednateli předat faktury ve dvojím vyhotovení.
Splatnost faktur je minimálně 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

TI.
Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich
svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží
po dvou vyhotoveních.

Dodatek č. 1 byl schválen na 64. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 03.02.2020.

V Újezdu u Brna 03.02.2020
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