
DODATEK Č. I

ke smlouvě o vzájemné spolupráci při výstavbě inženýrských sítí a poskytnutí nevratného
příspěvku na rozvoj infrastruktury obce Psáry uzavřené dne 4.9.2003

V souladu s článkem III smlouvy doplňují smluvní strany bod 1) tohoto článku o následující
ustanovení:

a) Termín dokončení díla v rozsahu či. I. smlouvy a kompletní projektové dokumentace
skutečného provedení se po vzájemné dohodě stanovuje na den 31. července 2004. Kolaudace díla
včetně nabytí právní moci bude provedena do 31. srpna 2004. Firma Moonray potvrzuje, že
záruční doba začíná plynout dnem následujícím po dni kolaudace aje sjednána na dobu 36 měsíců.
Kompletní projektová dokumentace skutečného provedení, včetně geodetického zaměření,
revizních protokolů a protokolů tlakových zkoušek a prohlášení o shodách a použitých materiálech
bude předáno obci při kolaudaci díla. Dílo bude předáno obci do konce roku 2005.

b) Zkušební provoz díla započne 1. srpna 2004 a skončí nejpozději 31. srpna 2004 předáním do
řádného provozu provozovateli, kterého určí obec Psáry.

c) Firma se zavazuje vybudovat předmětné IS v rozsahu projektu a v souladu s p!atnými ČSN.

d) Firma vybuduje v průběhu výstavby IS potřebné přípojky a odbočky projednané s projektantem
a autorským dozorem projektu panem Ing. Pytelkou tak, aby vyhovovaly potřebám napojení
dalších pozemků v majetku firmy určených na výstavbu RD v tomto katastrálním území. Přípojky
a odbočky budou provedeny v souladu s platným stavebním povolením.

e) Obec nejpozději do 10. června 2004 předá firmě písemné souhlasy s napojením těch
spoluinvestorů na IS na základě „smluv o spolupráci a nenávratného příspěvku na rozvoj obce
Psáry“, které s nimi byly v té době uzavřeny tak, aby bylo umožněno uzavření smluv mezi
spoluinvestory a firmou.

O Výkon funkce TDI za obec budou zajišťovat Ing. Miroslav Tajč a Ing. Jiří Čech.

g) Firma se zavazuje, že pokud nesplní termín dokončení IS dle odstavce a) tohoto dodatku, zaplatí
obci smluvní pokutu ve výši 2000 KČ za každý den prodlení a každý smluvní termín daný tímto
dodatkem počínaje dnem následujícím Po termínu plnění.

h) V případě, že společnost Moonray bude v prodlení delším než 30 dnů, obec si vyhrazuje právo
od této smlouvy okamžitě odstoupit.

V Psárech dne 13. května 2004
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MOONRAY s.r.o Za obec Psáry
Purmann Petr starosta obce Psáry
jednatel společnosti


