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Městská část Praha — Libuš, „

IC: 00231142, sídlem Praha, Libušská 35/200, PSC 142 00

za kterou jedná Mgr. Jiří Koubek, starosta

jako objednatel, na straně jedné

a

Ing. Hynek Seiner

se sídlem Jana Zajíce 986, 530 12 Pardubice

IČ: 74569104, DIČ: 781 1053305

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřeli dnešního dne následující

dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 1. 2018

|.

Zhotovitel se zavazuje podat novou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Cyklostezka A42

vúseku ulice Na Okruhu — Hoštická“ se všemi nutnými náležitostmi, stanovisky a ostatními přílohami

na příslušný stavební úřad nejpozději do 16. března 2020.

||.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pravomocné územní rozhodnutí dle článku V. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo

nejpozději do 31. května 2020. Tato lhůta se prodlužuje o dobu vypořádání námitek a odvolání třetích osob,

pokud budou podány.

III.

V případě, že zhotovitel splní závazky stanovené výše v čl. l. a ll., dohodly se smluvní strany, že ňnanční závazky

z této smlouvy budou vyrovnány, tedy objednatel nebude uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní sankce a objednatel

nebude požadovat doplacení ceny díla o částku 32. 000,-Kč bez DPH dle článku V. odst. 1 písm. b) smlouvy o

dílo.

IV.

V případě, že zhotovitel nesplní závazek stanovený v čl. I. nebo ll. výše a strany se nedohodnou jinak, považuje

se toto nesplnění termín za podstatně porušení smlouvy o dilo dle čl. VII. Smlouvy o dílo a objednatel má právo

od smlouvy o dílo odstoupit a požadovat vrácení uhrazené části ceny za dílo a včetně smluvních sankcí a

náhrady škody.

  

V.

Tento dodatek byl uzavřen ve čtyřech (4) stejnopisech z nichž po dvou drží každá smluvnit na.

Ž;spesením Rady MČ Praha- Libušc ........i?...../2020 ze dne ;Ím!%71/]Dodatekč. 1 byl chválen

V Praze dne V Praze dne 19. února 2020

-

lng. Hynek Seiner

  


