
Dodatek č. l
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 6. 2018

uzavřeny dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále " občanský zákoník ")
mezi:

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:

Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

ČI. I. Smluvní strany

Obec Psáry

Bc. Milanem Váchou, starostou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580

Vlasta Málková, 602 714 101

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: Mašek Martin

osoba oprávněná k jednáni za spol: Martin Mašek

Kamenný Přívoz 207, Kamenný Přívoz

12559113

CZ5901240279

Martin Mašek

Martin Mašek

se sídlem:

IC:

DIČ:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:
dále jen "zhotovitel"

ČI. II. Úvodní ustanovení

l. Dne 11. 6. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem
je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění
stavby - "Zázemí pro neformální vzdělávání v Psárech" dle projektové dokumentace
vypracované Zóna architekti s. r. o.., Práéská 14a/3139, Praha 10, PSČ 10 00, z 09/2017,
ověřená Ing. arch. Martinem Belicou, autorizovaným architektem CKA - 03 174.

O. III. Předmět dodatku

l. Předměte tohoto dodatku je doplněni znění:



2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejici s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/přijemce použít.
3. Každá faktura musí být označena číslem projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006679
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise. Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů statni správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky
k provedeni kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění
kontroly součinnost.

v

ČI. IV. Závěrečná ustanovení

l. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada obce usnesením é. 76/15-2018 ze dne

27. 6. 2018.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno.

4. Smluvní strany tohoto dodatku prohlašují, že si jej před podpisem přečetly a že souhlasí
s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

V Psárech dne
? 9-06-2018

v dne
^. CJ^.^

Za objednat

Bc. Milan Vácha

starosta

Schváleno usnesením............ r}^c^i

Obce Psáry i..................... Í. fc.i^..':. ^9,
zedne.. 23..,É"?Q.!S </}

Za zhotovitele
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Martin Mašek
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