
r4:
Dodatek ě. 1

(dále jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. 7220053297, uzavřené níže uvedenými smluvními stranami
dne 7. 7, 2020 (dále jen „Smlouva")

Statutární město Brno
se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zástupce: JUDr. Markéta Vaňková
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 111211222/0800
k podpisu Dodatku oprávněn: PaedDr. Jan Polák,/ CSc„ vedoucí Odboru sociální péče Magistrátu
města Brna
(dále jen „objednatel")

a

Mgr. et
se sídlem
IČO: 7616
bankovní spojení: Banka Waldviertel Sparkasse,
(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále pak společně jen „strany" nebo „smluvní strany")

Článek 1. Dodatku

1. Strany prohlašují, že mají spolu platně uzavřenu Smlouvu, na základě, které se zhotovitel zavázal
zhotovit pro objednatele dílo - vytvoření a pilotování systému podpory školských zařízení v jazykové
integraci dětí s odlišným mateřským jazykem. Předmětem díla pak byl:

a) 1. dílčí výstup sestávající se z
- Přípravy semináře pro lektory dětí a zajištění mentorů včetně metodického vedení mentorů
- Vyhodnocení semináře s účastníky
- Účetní a administrativní agendy
- Úhrady mentorům (16 přednášek)

b) 2. dílčí výstup sestávající z:
- Hospitace v hodině kurzu pro děti (5 hospitací) a zpracování protokolu z hospitace
- Vyhodnocení celého průběhu roku s účastníky
- Vyhodnocení výstupu z hospitací, kompletace materiálů od mentorů

2. Smluvní strany se dohodly, v souvislosti s výskytem koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na
území České republiky a dále pak v souladu s usneseními vlády a dalšími obecně závaznými
právními předpisy vydané v souvislosti s tímto koronavirem, na předčasném ukončení Smlouvy.

3. Účelem Dodatku je specifikovat a popsat v této souvislosti mezi Stranami dohodnuté změny
Smlouvy.

Článek 2. Dodatku

Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu Smlouvy tak, že předmětem Smlouvy je pouze 1
dílčí výstup, tak jak je specifikován v odst. 1. Článku 1. Dodatku.

2. Objednatel podpisem Dodatku potvrzuje, že 1. dílčí výstup od zhotovitele ve Smlouvě dohodnutém
termínu převzal a uhradil zhotoviteli cenu za tuto část díla ve výši 47.300,- Kč.

3. Zhotovitel podpisem Dodatku potvrzuje, že cenu za 1. dílčí výstup ve výši 47.300,- Kč od objednatele
obdržel ve Smlouvě dohodnutém termínu.
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Článek 3. Dodatku

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1
zhotovitel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Strany prohlašují, že Dodatek byl po dosažení dohody o celém jeho obsahu uzavřen na základě
jejich pravé, svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, že nebyl uzavřen v tísni, ani v omylu, ani
za nápadně nevýhodných podmínek; Strany také prohlašují, že si Dodatek přečetly a jeho určitému
a srozumitelnému obsahu plně porozuměly. Strany také prohlašují, že Dodatek obsahuje veškerá
ujednání stran, týkající se předmětu Dodatku a v souvislosti s Dodatkem neujednaly žádná další
a/nebo vedlejší ujednání, a to ani písemně, ani jinou formou. Na důkaz toho všeho připojily své
vlastnoruční podpisy a každá strana si po podpisu převzala své vyhotovení Dodatku.

17. 12. 2020 V Nebovidech dne

Za zhotovitele:

V Brně dne

Za objednatele:

lan Polák, < Mgr. et Mgr. Radim OšmeCSc.
vedoucí Odboru sociální péče

Magistrátu města Brna

PaedDr. J
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