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Dodatek č. l

k

PŘÍKAZNI SMLOUVĚ

uzavřená dle § 2430 - S 2444 dilu 5, oddil 1 Občanského, žák. 6. 89/2012 Sb. v platném zněni

Článek l

Strany smlouvy

10:00241580
DIČ:

Milan Vácha, starosta

Příkazce

Obec Psáry
Pražská 137

252 44 Psáry
Zastoupená ve věcech smluvních:
tel. : 241 940 454
Zastoupená ve věcech technických: Renáta Sedláková
tel. : 602754834

(dále jen "příkazce")
najedno straně

Přikazník

Ing. Jiří Nádvorník
Lesní75, LštěníPSC25722
IČ: 450 646 79
DIČ:CZ530201252
Číslo účtu: 6868138036/5500
Bankovní spojení Reifeisen bank
Zastoupený : osobně
(dále jen "příkazník")
na straně druhé

Článek 2

Strany této smlouvy se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních podle § 2430
obě. žák. dohodly na dodatku k původní smlouvě:
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strukce mostu úl. K Junčáku, Dolní Jirčany, Psúry (objekt SO 02)

Článek 7

Odměna přikazníka

1. Za vyřízeni záležitosti pro přikazce, která je předmětem této smlouvy, obdrží přikaznik odměnu
stanovenou v dohodnuté výši částkou 60 600, -K6(slovy šedesáttisicšestsetkorunčeských)
bez DPH, přičemž sjednaná doba prováděni se předpokládá od 15. 5. 2017 do 15. 8. 2017 (tj.
3, 0 měsíce^.

Článek 10

Platnost účinnosti trvání smlouvy
1. Tento dodatek smlouvy je platný a účinný ode dne jejího podpisu.

Článek 17

Písemná forma, změny, jiná ustanovení
1. Tento dodatek 6. 1 smlouvy se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré jeho změny tohoto

ustanoveni je možno učinit jen v písemné formě na základě úplného a vzájemného
konsenzu obou stran této smlouvy.

2. Veškerá, zde nekomentovaná , ustanoveni původní smlouvy, zůstávají v platnosti.

Článek 19

Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních

stran obdrží pg jednom (1) vyhotoveni
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Ve Letěni dne 28.7.2017

Starosta obce Milan Vácha

(přikážeš)

07-08-2017
V Psárech dne

Schváleno usnesením.............. O.al
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