Dodatek č. 1 ev. č. DS202200586/1
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202200586
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:
Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00262978
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro
technickou správu města a informační technologie
/dále jen objednatel/

Zhotovitel

STROMOTOM, s.r.o.
se sídlem: Lžovice 97, 281 26 Týnec nad Labem
zastoupený: Tomášem Goláněm, jednatelem
IČ: 07577621
DIČ: CZ07577621
bankovní spojení:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 303418
/dále jen zhotovitel/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202200586.

Článek I.
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2022 smlouvu o dílo ev. č. DS202200586 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je kácení stromů, arboristické ošetření stromů a výsadba
stromů na Štefánikově náměstí, pozemky p.č. 3074 a p.č. 3075 v k.ú. Liberec, obec
Liberec a dalších místech plnění dle čl.III. odst.4 smlouvy a další, v čl.III odst.2 této
smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. Vzhledem k tomu, že došlo ze strany projektanta k písařské chybě ve výkazu výměr a
v listu Štefánikovo náměstí byl strom č. 39 projektovou dokumentací a popisem ve
výkazu výměr navržen k ošetření, ale v části položky byl označen jako ke kácení.
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Smluvní strany se dohodly na nápravě tohoto stavu, zhotovitel provedl ocenění položek
ošetření – vícepráce, položky týkající se kácení budou odečteny – méněpráce.
3. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných
zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.16.1 Dodatečné stavební
práce, dodávky a služby.

Článek II.
Cena nerealizovaných prací
1. Cena tzv. víceprací a méněprací byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne
6.5.2022 (výkaz výměr – rozpočet, zaokrouhleno), a to ve výši uvedené v odst.2. a 3.
tohoto článku.
2. Cena nerealizovaných prací (méněpráce) dle tohoto dodatku činí:
Cena celkem bez DPH
3 474 Kč
DPH 21%
730 Kč
Cena celkem s DPH
4 204 Kč
3. Cena dodatečných prací (vícepráce) dle tohoto dodatku činí
Cena celkem bez DPH
2 828 Kč
DPH 21%
594 Kč
Cena celkem s DPH
3 422 Kč
4. Celková cena díla tak činí:
Cena celkem bez DPH
DPH 21%
Cena celkem s DPH

539 676 Kč
113 332 Kč
653 008 Kč
Článek III.
Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou
chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je
považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
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Smluvní Strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její
účinností jsou plnění bez právního důvodu a Strana, která by plnila před účinností této
smlouvy, nese veškerou odpovědňost za případné škody takového plnění bez právního
důvodu, a to V případě, že druha strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
i

Článek Iv.
Závěrečná ujednání

Obě

strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty

omylu

a tísně a toto své

prohlášení Stvrzují svýıni podpisy.
Ostatní ujednání

změn.

Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a

zůstávají

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, Z nichž každá ze
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou

v platnosti beze

stran obdrží

po dvou.

stran.

Smluvní Strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách
Statutámího města Liberec (wWW.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických
osob uvedených V tomto dodatku.
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