Dodatek č. 1
(dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 7218025292, uzavřené níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Strany“) dne 20. 3. 2019, (dále jen „Smlouva“)
Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00
k podpisu Dodatku oprávněn: PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu
města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 111211222/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
fyzická osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku
IČ: 75191920
DIČ: CZ79052947
Bankovní spojení:
Email:
(dále jen „Poskytovatel“)
Článek 1. Dodatku
Na základě dohody Stran se mění obsah Smlouvy následujícím způsobem:
1) Ustanovení odst. 2.2. čl. II Smlouvy se doplňuje o nové písm. d) a e), které zní:
d) zpracování dílčích opatření a aktivit Akčním plánu pro oblast drog a závislostí pro roky
2022021, projednání připravovaných aktivit s budoucími realizátory a závěrečná revize celého
dokumentu před projednáním v orgánech města
e) zpracování čtyř základních kapitol Zprávy o situaci v oblasti drog a závislostí v Brně za rok
2018, včetně závěrečné revize celého dokumentu

2)

Ustanovení Smlouvy čl. VI. se doplňuje o nový odst. 6.6, který zní:
6.6 Poskytovateli přísluší za činnosti uvedené v čl. II odst. odst. 2.2 písm. d) a e) odměna ve výši
20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Odměna je splatná do třiceti dnů ode uzavření
Dodatku.
Článek 2. Dodatku

1)
2)
3)

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jeden stejnopis.
Strany podpisem Dodatku prohlašují, že si Dodatek přečetly a jeho určitému a srozumitelnému
obsahu porozuměly a s jeho obsahem souhlasí.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.
V Brně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

1. 10. 2019

1. 10. 2019

_____________________________
PaedDr. Jan Polák, CSc.
vedoucí Odboru sociální péče
Magistrátu města Brna

________________________________
Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.
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