
Dodatek č. 1

",S ke Smlouvě o dílo č. EVS-SOD/0027/2020/UUB
ze dne 18. 1. 2021

Smluvní strany:

Objednatel: Město Újezd u Brna
IČO: 00282740
sídlo: Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna
zastoupen: Ing. Marii Kozákovou, starostkou města, tel.: 602 500 583
zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vévar, místostarosta města, tel.: 724 183 499
e-mail: s.t,a.r,osta@ujezgg-Pľna&z; mistostarosta2@ujezdubrna.cz
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., čísĺo účtu: 4925641/0100
(dále také jen ,,Objednatel")

a

Zhotovitel: Archsign s.r.o.
IČO: 09213856
šidlo: Vršovická 897/20, 101 00 Praha - Vršovice
zastoupen: Ing. arch. Petrem Sobotkou
telefon: 6
e-mail: s n.cz
bankovní spojeni: Flo banka, a.s., číslo účtu:

NEPLÁTCE DPH
(dále také jen ,,Zhotovitel")

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

Obě smluvní strany dle vlastního prohlášení k právním úkonům zcela způsobilé, uzavřely
dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č, EVS-SOD/0027/2021/UUB ze dne 18. 1. 2021 (dále také jen ,,'smlouva"):

P

Změna obsahu smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracováni studie kulturního domu ,,Na Rychtě".

Vzhledem k rozšiřenÍ projednáváni a připomínkováni zpracované studie o veřejnost a spolky,
kdy jednak tento zvýšený rozsah projednávání znamenal dosud vice náklady 20 hodin á 550
Kč a jednak s ohledem na požadavky zejména stavební komise, jejichž zohledněni znamená
zpracováni nového variantního návrhu, se smluvní strany v souladu s ustanovením článku
Ill. odst. 4 a článku X. odst. l) smlouvy dohodly následovně:

Článek Il. odst. 2) smlouvy nově zni takto:

2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto terminech:
a) zpracováni textové a výkresové části studie: 6 týdnů od podpisu smlouvy;
b) projednáni studie v orgánech města: 2 týdny od zpracování studie;
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c) projednáváni a připomínkováni zpracované
vypracování nového variantního návrhu a
s dotčenými orgány a zajištění jejich kladných

\,

studie s veřejnosti a spolky, ,
následné projednáni studie '
stanovisek: do 22. 6. 2021.

Článek ll. odst. 4} smlouvy' nově zni takto:

4) Předáni a převzetí kompletního díla specifikovaného v této smlouvě bez vad
a nedodělků proběhne nejpozději do 22. 6. 2021.

Článek Ill. odst. 1} smloůvY nově zni takto:

l) Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu ČI. I této smlouvy je stanovena podle
individuálni kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabídkou na následujici části díla:

l Cena
Cena v Kc Neplátce .celkem v Kcbez DPH DPH

Zpracovánítextové a výkresové části studie 85 000
Projednáni studie v orgánech města 10 000
Projednávání a připomínkovánÍ zpracované studie 11 000
s veřejností a spolky v rozsahu 20 hodin á 550 KČ

.Vypracování nového variantního návrhu dle 48 000
připomínek a požadavků objednatele
Projednáni studie s dotčenými orgány a zajištěni
kladných stanovisek 9 000
Celková cena za dílo 163 000 - 163 000 KČ

(slovy: jednošedesáttřitisic korun českých)

Všechna ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Il.
Závěrečná ustanoveni

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Smluvní strany proh|ašuji, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné
a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tisni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, kdy každá strana obdrží po dvou
z nich.

Smluvní strany výslovně proh|ašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto Dodatku č. 1
v plném rozsahu na webových stránkách města Újezd u Brna.

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen ,,zákon o obcích")
Město Újezd u Brna ve smyslu ustanoveni § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právních
jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města splněny veškeré zákonem či jinými
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obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění,
schváleni či odsouhlaseni, které jsou ob|igatorní pro platnost těchto právních jednání,

Dodatek č, 1 byl schválen na 120. schůzi Rady města Újezd u Brna dne 19. 4. 2021.

v Ujezdě u Brna 19. 4. 2021 V 1 C- ,'.d 2-j

664
OK

Měst Újezd u rna
Ing, Marie ,1Kozáková starostka

jako objedna l
U
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Archsign s.r.o.
Ing. arch. Petr Sobotka

jako zhotovitel
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