DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 952/2021 ze dne 15. 12. 2021
uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:
Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo:
Jednající:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech
technických:

Obroková 1/12, 669 02 Znojmo
Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta města
002 93 881
CZ00293881
plátce DPH
Komerční banka Znojmo, a.s.
-5054880237/0100
služeb

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném
znění
a

Zhotovitel:

Ing. arch. Pavel Svoboda

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 13-Stodůlky
025 59 463
není plátce DPH
není plátce DPH
Air Bank, a.s.
1782390019/3030

I.
Základní ustanovení
Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15. 12. 2021 Smlouvu o dílo č. 952/2021 (dále jen
„smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat veřejnou
zakázku s názvem „Zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru
historické ulicové návsi v příměstské části Popice u Znojma“ podrobně definovanou
v příloze č. 1 smlouvy o dílo „Zadání pro zpracování architektonické studie hlavního
veřejného prostoru historické ulicové návsi v městské části Popice“. Lhůta pro plnění díla
byla ujednána do 29. 4. 2022. Cena za provedení díla byla mezi smluvními stranami
sjednána na základě cenové nabídky ve výši 129 000 Kč. Zhotovitel není plátce DPH.

II.
Předmět dodatku
Na základě překážky na straně objednatele, kdy prozatím nedošlo ke konsenzu mezi všemi
aktéry, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 3:
1.

2.

3.

Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) je závazek zhotovitele provést
na svůj náklad a nebezpečí za podmínek stanovených v této smlouvě řádně a včas dílo
specifikované níže v čl. II. této smlouvy a závazek objednatele převzít řádně provedené
dílo a zaplatit za něj zhotoviteli níže sjednanou cenu.
Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní provedení předmětu zakázky na
zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické ulicové návsi
v příměstské části Popice u Znojma. Detailní specifikace díla je uvedena v příloze č. 1
Zadání pro zpracování architektonické studie hlavního veřejného prostoru historické
ulicové návsi v městské části Popice u Znojma, která je nedílnou součástí této
smlouvy.
Nad rámec tohoto zadání zhotovitel zpracuje detailní řešení návesního prostoru
před farou (pozemek parc. č. 980 v k.ú. Popice u Znojma) v měřítku 1:100 a také
řešení dopravy v klidu na místě stávajícího dětského hřiště na pozemku parc. č.
2343 v k.ú. Popice u Znojma.

Článek III. Doba plnění díla se nahrazuje zněním:
1.
2.
3.

Zhotovitel se zavazuje předat dílo v termínu: do 30. 6. 2022
Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel
je povinen dříve dokončené dílo převzít.
V průběhu zpracování bude studie 3x projednána na pracovní skupině, jejíž personální
složení určí objednatel.
1. termín projednání studie ve stavu rozpracovanosti proběhne do 28. 2. 2022.
2. termín projednání studie ve stavu rozpracovanosti proběhne do 31. 3. 2022.
3. termín projednání studie ve stavu rozpracovanosti proběhne do 10. 6. 2022.

V článku IV. Cena díla se mění celková cena díla následovně:
1.

2.

3.

Smluvní strany sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy,
která je cenou nejvýše přípustnou:
Celková cena díla:
159 000 Kč
Zhotovitel není plátce DPH.
Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů
souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady
vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále
náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II a v příloze č. 1 této
smlouvy.
Cena za případné vícetisky požadované objednatelem nad sjednaný počet vyhotovení
není součástí celkové ceny díla podle tohoto článku a bude zhotovitelem fakturována
zvlášť, a to podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.

Článek č. V. Platební podmínky, odstavec 1 se nahrazuje zněním:
1. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě faktur ve dvou platbách. První

faktura bude zhotovitelem vystavena do 29. 4. 2022 ve výši 80 000 Kč. Druhá faktura
bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí celého díla. Přílohou této druhé
faktury musí být kopie protokolu o předání a převzetí díla.

III.
Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v jediném výtisku s připojenými elektronickými podpisy každé ze
smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 podepsaly osoby, které mají
právo připojit zaručený elektronický podpis, který splňuje požadavky § 5 písm. a) a b) zákona
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
pozdějších předpisů a že tento dodatek podepsaly osoby, které jsou držiteli prostředku pro
vytváření elektronických podpisů, a v souladu s tím, ve smyslu § 8 odst. 1 výše uvedeného
zákona, opatřují tento podepsaný elektronický dokument kvalifikovaným elektronickým
časovým razítkem.
Tento Dodatek č. 1 byl projednán na schůzi Rady města Znojma dne 2. 5. 2022 a schválen
usnesením č. 160/2022, bodem č. 6632.

Znojmo, dne

Praha, dne

__
Ing. Jakub Malačka, MBA
starosta
objednatel

_
Ing. arch. Pavel Svoboda
zhotovitel

