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EVROPSKÁ UNE
Evropský fond pro regionální roz\íci
OperačnI program Žitetní pro§ředí

Nížeuvedeného dne měsíce a roku uzavřeli
Obec Sloupnice

Sidio:
IČ;DIČ:
Zastoupená:
Telefon:
Email:

Horni Sloupnice 196. 565 53 Sloupnice
00038130; CZOů038130
Škeříkem,starostou obce

Jo§ef€m

465 549 129,724 189 55ó
starosta(}sloupni,ce.cz

Bankovní spojeni: Komerčni banka a,s.
Čísloúčtu:

g32g6lll01CI0

na §tranějednéjako p

ř ík

^

zce

a

Iludeček s.r.o.
zastoupená

j

ejím jednatelem Jiřím Hudečkem

sídlo: Husova 888, 562 01 Úsť nad Orlicí
IČ:2592231 9, DIČ: CZ25g223 tg,
SpoleČnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajs§ým soudem v řIradci Králové v oddíle
C, vložka 14653

Telefon: 465 52I279 - 28O, e-mail: hqdpge]iupftilsEmar_n.c:

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s,
ěíslo účtu:212866025/0600
na straně druhéjako p ř í k a z n í k

v souladu s ust. § 2430 anásl. ustanoveními Obchodního zákoníku ěíslo 89/2012 §b.
v platném znění

D0DATEK č. t
pŘíxazxísvrr,ouvy č. t0l20tl
ze dne 2.6.2017

EVROPSKA UNlE
Evropský bnd pro regionálnl

rozvo.i

Operačnípmgram Ži\ótní prostředí

Il*Předmět dodattq

1.

Předmětem dodatku je zněna doby plnění (dle ustanovení bodu 9 příkazní smlouvy) a s
tím související arrěna rnýše odměny (dle usknovení bodu 7.Píikerzul smlouvy) při výkonu
investorsko-technického dozoru stavby

,,Kanalizace a ČOV Sloupnice II. etapa
k.ú. Horní Sloupnice"
s

nezbytnou koordinací několika silničníchuzavírek v rámci regionu
vpruběhu roku 2018 a2019 došlo ke změně (prodloužení) termínu dokončení stavby
zhotovitelerrr o 9 kalendářních měsíců.Ze stejného důvodu je nutrré prodloužit dobu
výkonu investorsko-technického dozoru. Odměna dle příkazní smlouvy vycházela z doby
rcaLizace 12 měsícťr" čemužodpovídá l5 měsíců investorsko-technického dozoru (příprava
stavby před jejím zahájením, kolaudace a vyúčtovanípo jejím dokončenÍ). Potom
výpočtem činíměsíčníoc|měna 37 333,- Kč bez DPH.

V souvislosti

Na ztíkladě výše uvedených skutečnostíse mění některá ustanovení uzavřené příkamí
smlouvy č.I0l20l7 ze dne 2.6.2017 následovně:

2.

Odměna
Odměna dle příkazní smlouvy:
DPH21o/o

Kč
117.600,-_ Kč

Cena celkem včetrě DPH

677.600,_-Kě

Cenabez DPH

5ó0.000,--

Odměna dle tohoto dodatku se sjednává jako pevná smlurrrri pevná ve qfši:
Cenabez DPH (9 x 37 333,- Kč)

335.997,--

Poskytnutá sleva ( - 70 997,-Kě)

265 000,_

Kč
Kč

320.ó50,--

Kč
Kč

Cenabez DPH

825.000,--

Kč

DPH 2l %

173.250,_:

Kě

DPH?I

oÁ

Cena celkem včefirě DPH

55.ó50,--

Odměna dle příkazní smlouvy a dodatku č.1 činí:

Cena celkem včetně DPII

998.250,_-

Kč
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É1ýRoPsKÁ UN|E

E topdtý bttt po íegbíÉlnííoz\€j

Qeraeil progran Žncfrrí píostíedí

3.

Doba plnčnídle tohoto dodatku se sjednává takto:
a) Termín dokončenístavby zhotovitelem do 30.6.2019
b) Doba plnění výkonu investorsko-technického dozoru do vydání kolaudačního
rozhodnutí a odevzdán í Závér ečléhovyhodnocení akce

4.

Ostatní u§tanovení příkazní smlouvy ě. |0l20l7 ze dne 2.6,2017 zustávají nezíněněna.

5.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 qitiscich, zntcíůsipříkazrúk ipřkazce ponechají
každý po jednom vyhotovení.
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Ve Sloupnici dneť].,., :','./. :.2O|8

V ústínad Orlicí dne'{'. ./!.".rOrr

Za příkazce:

Zapílkazrljka

\-"

,"'

ůBEC

§LoUPNICE

O

sozor úsťNADoRucí

^
ď,FN§éT,J#ll:§

565 53
Jiří Hudeček

jednatel spoleěnosti

