
DODATEK číslo  1    

KE  SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  

 

Projektová dokumentace k realizaci stezek pro terénní cyklistiku v lesích v majetku 

města Řevnice s návazností na okolní města a obce 
uzavřená dle §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:    Město Řevnice  

 zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Smrčka, starosta 

 ve věcech technických:   Ing. Mojmír Mikula 

 sídlo:      nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, 252 30 Řevnice 

 IČ:     00241636 

 DIČ:     CZ00241636 

 dále jen „Objednatel“  

a 

2. Zhotovitel:    Ing. Vlastimil Rapant 

 zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Rapant 

 ve věcech technických:   Ing. Vlastimil Rapant 

 sídlo:     Na Horebečví 569, 756 05 Karolinka 

 IČ:     76405966 

 DIČ:     není plátce DPH 

číslo účtu:    1645952193/0800 

 dále jen „Zhotovitel“  

 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách  uzavřených podmínek smlouvy o dílo. 

 

 

Článek V. 

Doba plnění 

1. Dokončená projektová  dokumentace bude předána objednateli podle podmínek smlouvy o dílo  

v termínu  do 19. října 2017. 

2. Projednání projektové dokumentace  s dotčenými vlastníky, obcemi a  správními orgány zhotovitel   

provede  a výsledky předá  objednateli  v termínu do  30.11.2017. 

3. Dílo je splněno předáním a převzetím díla Objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího 

protokolu.  

 

Článek X. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran : 

    37 000 CELKEM:    

    Není plátce DPH DPH 21%:    

    37 000 CELKEM VČ. DPH:   



2.  Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy a v ceně díla je 

zohledněna kompenzace za prodloužení termínu plnění.  

3.  Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, náklady na cestovné, tisky, dodávky a jiné náklady nezbytné 

pro řádné a úplné provedení díla.  

4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně platné v době fakturace. 

5. Součástí sjednané ceny nejsou správní poplatky s akcí a povolovacím procesem související. 

 

Článek XV. 

Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl. V. bod 1.a) této smlouvy 

je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení.  

2. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele dle čl. V. bod 1.b), c) této smlouvy 

je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení.  

3. V případě, že Objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má Zhotovitel možnost 

uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení a 

Objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

4. Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 

5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně. 

6. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

Závěrečná ustanovení  

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách města Řevnice na síti Internet (www.revnice.cz), a to včetně všech 

případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 

zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

2. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Řevnice dne 4.10.2017, viz. Zápis č. 146 ve smyslu ust. § 102 

odst. 3. zák. č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva může být zveřejněna v 

registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 

se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel, tj. město 

Řevnice 

 

 

V Řevnicích, dne       V Karolince, dne          

 

 

 

              Město Řevnice          Ing. Vlastimil Rapant                                                   
     Ing. Tomáš Smrčka, starosta                                  majitel         

 

 

 

__________________________           __________________________ 

za Objednatele                za Zhotovitele 


