
DODATEK č. 1

(dále jen „Dodatek") ke Smlouvě o dílo č. 7219053286, uzavřené níže uvedenými smluvními stranami

(dále 02. 07, 2019„Strany”) dne 2019 (dále jen „Smlouva")jen

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: Komerční banka, a.s., č. ú. 43-9497330267/0100

(dále jen „objednatel")

a

Pavel Richter

se sídlem v Brně,

IČ: 05733561

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú. 2201147614/2010

(dále jen „zhotovitel")

Článek 1. Dodatku

Na základě dohody Stran se mění obsah Smlouvy následujícím způsobem:

1. Ustanovení Smlouvy čí. II. odst. 1. písmene b. se doplňuje o následující text:

Dílo bude obsahovat minimálně 21 normostran včetně mapy integračních aktérů v nestandardním

formátu.

2. Ustanovení Smlouvy č. VII. odst. 1. první věty nově zní:

Cena za dílo dle Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná za

zhotovení a dodání všech částí díla dle Smlouvy ve výši 64.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři tisíc korun

českých).

3. Ustanovení Smlouvy č. VII. odst. 2. písm. b. nově zní:

2. dílčí výstup-Sazba průvodce v jazykových mutacích (arabština, ukrajinština, rumunština, ruština,

vietnamština) - činí 38.000,- Kč (slovy: třicet osm tisíc korun českých) bez DPH.
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Článek 2. Dodatku

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo č. 7219053286 zůstávají beze změny.

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

zhotovitel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední z podepisujících stran 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.

V Brně dne: 10. 09, 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

PaedDr. Jan Polák, CSc.

vedoucí Odboru sociální péče

Magistrátu města Brna

Pavel Richter
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