Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne18.5.1217

Objednatel:
Skořepa Stanislav, starosta
Obecní úřad Jirny,
Brandýská 9, 250 90 Jirny
obec.jirny@jirny.cz
IČO: 00 240 257
datová schránka: 5n5arx2
3327201/0100 Komerční banka, a.s
dále jen ,,Objednatel""
a

Zhotovitel:

dále jen ,,Zhotoviteľ'
Objednatel a Zhotovitel společně dále jen ,,Smluvní strany" a každý
samostatně ,,Smluvní strana" uzavÍrajÍ tento dodatek ke smlouvě:

l.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany sjednávají, že jejich smluvní vztah je v souvislosti s
komplexní změnou v civilním právu, zcela podroben zákonu 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Provedení díla je vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele, který provádí tuto
činnost osobně na svůj náklad a své nebezpečí. V případě využití
odborných jiných odborných osob zhotovitelem jako architektem
přizvaných, pokud nejde o případ dalších odborných smluvních partnerů
obce Jirny, je odpovědný za činnost takových osob jako svých
subdodavatelů.
ll.
OBSAH DÍLA
Zhotovitel se zavazuje dopracovat na základě opakovaných projednání nový
návrh ÚP Jirny. (zapracování vyhodnoceni stanovisek, námitek a připomínek
do konečné podoby čistopisu) viz ČI. V.odst. 4. Smlouvy o dílo ze dne
18.5.2017
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Ill.

PLATEBNÍ KALENDÁŘ

1. Na základě provedené práce (dňči dopracování dle požadavků DOSS,
námitek a připomínek) budou (vždy po dokončení úpravy vyfakturována
dňči plnění dle vynaložených hodin
2. Hodinová sazba dle náročnosti se bude pohybovat od 500,- až do 650,- KČ
(doporučená sazba Českou komorou architektů je 1 200,- lhodinu)
3. Plnění je na základě vydané faktury, která obsahuje všechny náležitosti
daňového a účetního dokladu.

IV. ZÁĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ a ve
smlouvě neupravené se řídí obvyklými ustanoveními občanského
zákoníku 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a právními předpisy se smlouvou souvisejíchni.

2.

Ustanovení tohoto dodatku smlouvy se vztahují i na dodatek předchozí,
jakož i vlastní smlouvu.

3.

Pokud jakýkoliv závazek vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, avšak netvořÍcÍ její
podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným
jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení
této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z
této smlouvy.

4.

Strany výslovně potvrzuji, že nejsou slabší stranou ve smyslu § 433 a §
1798 a.n. občanského zákoníku, základní podmínky této smlouvy jsou
výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah
této smlouvy.

5.

Význam užité terminologie v této smlouvě svým významem a účelem
vychází z obvykle definovaných právních pojmů anebo běžně užité
terminologie v právních předpisech práva soukromého (zejména občanský
zákoník) a práva veřejného.

6.

Smluvní strany se odkazuji na odborné zvyklosti podle České komory
architektů.

7.

Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů tímto výslovně souhlasí se zveřejněním
veškerých náležitostí a podmínek této smlouvy a/nebo souvisejÍcÍch
dokumentů a informaci, včetně zveřejnění této smlouvy jako celku, v rámci
informaci zpřístupňovaných veřejnosti bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek, a to i prostřednictvím dálkového přístupu, zejména na
webových stránkách města.
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8.

Smluvní strany souhlasí s tím, že text smlouvy je veřejně přístupnou
listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že město jako povinný
subjekt má povinnost na žádost poskytnout informace o tomto smluvním
vztahu včetně poskytnuti kopie smlouvy. Při poskytnutí informace bude
postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

9.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s odesňáním a přijímánÍm
finančních transakcí vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy z transparentního účtu
města a jsou seznámeni, že bankovní ústav může na takovém účtu
zveřejnit. Na transparentních účtech jsou zveřejněny nejméně tyto
informace: - zaúčtovaná částka a měna, datum připsáni platby na účet, popis platby, - název a číslo účtu plátce, - zpráva pro příjemce, - variabilní,
- konstantní, - specifický symbol, a i další text byl-li plátcem uveden jakož i
text uvedený smluvní stranou k identifikaci platby směrem k veřejnosti.

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které
považují za důležité pro závaznost této smlouvy. žádný projev stran
učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této
smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněné osoby
objednatele
12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platnosti originálu, z
nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.
13. Strany po přečtení této smlouvy prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem,
což potvrzuji svými podpisy.

V Jirnech

dne 7.1..2019

Za Objednatele

V Jirnech

dne 7.1..2019

Za Zhotovitele

