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MĚSTO TRUTNOV - MĚSTSKÝ ÚŘAD
NÁVRH NA USNESENÍ
Datum projednání v PV 22.06.2020
Datum projednání v RM 29.06.2020
Datum projednání v ZM
Název materiálu

Odbor rozvoje města

Zpracoval

Ing. Lumír Labík
Kateřina Racková

Předkládá
Mgr. Tomáš Hendrych
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/2 na akci : „Revitalizace
dětských hřišť 2020“

Vyjádření komise
Předchozí usnesení
Návrh na usnesení PV

Návrh na usnesení RM

Porada vedení
Doporučuje
01.01
radě města přijmout níže uvedené usnesení
Rada města Trutnova
schvaluje
01.01
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/2 ze dne 8.4. 2020

Návrh na usnesení ZM
Důvodová zpráva:
Dodatek č. 1 je uzavírán na změnu termínu na provedení výše uvedené stavby z důvodu omezení
prací ve výrobě herních prvků v zahraničí v měsících březen – květen 2020. Dodavateli nemohly být
vzhledem k vyhlášení nouzového stavu dodány herní prvky a díly v řádném termínu z tohoto důvodu
se prodlužuje termín ukončení prací následovně:
Původní termín ukončení prací:
Nový termín ukončení prací:

19. 6. 2020
31. 8. 2020

Přílohy:
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2020/2 a změnový list č. 1
Výdaje jsou kryty schváleným rozpočtem – ORJ 13,ORG 13020013
Kontrola materiálu provedena oddělením právním dne:
Datum: 18.06.2020

JUDr. Jana Hronešová

Podpis vedoucího odboru
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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2020/2 ze dne 8. 4. 2020 na stavbu

„Revitalizace dětských hřišť 2020“
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Město Trutnov

Sídlo:
Adresa pro doručování:

Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO:
DIČ:

00278360
CZ00278360

zastoupený
ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města
Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
124601/0100

2. Zhotovitel:

Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá
371, 541 03 Trutnov 3

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

25968084
CZ 25968084
Komerční banka, a.s., pob. Trutnov
7905640207/0100
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II.

PŘEDMĚT DODATKU

1.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo
č. 2020/2 ze dne 8. 4. 2020.

2.

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje termín dokončení díla do
31. srpna 2020. K posunu termínu dokončení díla došlo z důvodu omezení prací a
dodávek ze strany dodavatele v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

3.

S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek III. DOBA PLNĚNÍ
následovně:
III. 1. Termín dokončení díla se sjednává takto:
• Původní termín dokončení díla:
• Nově stanovený termín dokončení díla:

III.

19. 6. 2020
31. 8. 2020

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se
nemění.

2.

Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel
a 2 zhotovitel.

3.

Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle
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
proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel
ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl
uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5.

Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města
Trutnova číslo RM_

V Trutnově dne ………………………….

Zhotovitel:

…………………………………………
Ing. Lumír Labík
jednatel TST

V Trutnově dne:…………………………..

Objednatel:

………………………………………
Mgr. Ivan Adamec
starosta města
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Změnový list č. 1
Akce: Revitalizace dětských hřišť 2020

Investor:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
………………………………………
razítko, podpis

Dodavatel:

Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3
………………………………………
razítko, podpis
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1.

Identifikační údaje stavby

Název stavby:

Revitalizace dětských hřišť 2020

Místo stavby:

Trutnov – ul. Křižíkova, Úpská, Rozmarýnová, Pampelišková, Kubelíkova

Kraj:

Královehradecký

Okres:

Trutnov

Charakter stavby:

Revitalizace

Investor:

Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Dodavatel stavby:

Technické služby Trutnov s.r.o.
Šikmá 371
541 03 Trutnov 3

2.

Popis změny

Dokončení prací Technických služeb Trutnov s.r.o. na revitalizaci dětských hřišť v Trutnově bude
opožděno z důvodu výskytu COVID-19 a vyhlášení nouzového stavu – omezení dodávek a prací ze
strany dodavatele v měsících duben – květen 2020.
3.
3.1.

Posouzení k navržené změně
Stanovisko investora k navržené změně

S navrženou změnou investor souhlasí.
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