
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 2015/0841/0PS.DVZ (č, 64/3224/2015)

uzavřený podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
,,občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

1. Smluvní strany

Městská část Praha 8

Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48

Ing. Annou Kroutil, radní

00063797

CZ00063797

Česká spořitelna, a.s.

27-2000881329/0800

Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r.o.

Na baště sv. Jiří 262/15, Praha 6, PSČ 160 00

Ing. arch. Václavem Valtrem, jednatelem

25626825

CZ25626825

Česká spořitelna, a.s.

0007775319/0800

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 55987

(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „Smluvní strany" nebo každý jednotlivě „Smluvní strana")

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21.12.2015 smlouvu o dílo č. 2015/0841/0PS.DVZ (č.
64/3224/2015) (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace
pro stavební povolení a související inženýrskou činnost pro vybudování parku Žernosecká (dále
jen ,,Dílo"). Zhotovitel se Smlouvou zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo pro
objednatele, který se zavázal provedené Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou
cenu.
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2.2. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2016 dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jako „Dodatek č. 1").
Dodatek č. 1 byl uzavřen z důvodu úpravy termínu dokončení Díla vzhledem k délce správních
a povolovacích řízení a nečinnosti některých správních orgánů. Smluvní strany dále uzavřely
dne 7. 9. 2016 dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jako „Dodatek č. 2"). Dodatek č. 2 byl uzavřen
z důvodu rozšíření předmětu Smlouvy.

2.3. Smluvní strany konstatují, že na základě rozšíření předmětu Díla dle Dodatku č. 2 došlo k
jednání zástupců dotčených bytových družstev, resp. společenství vlastníků jednotek,
s objednatelem a zhotovitelem. Na základě těchto jednání se smluvní strany dohodly na úpravě
předmětu Díla a následnému ukončení plnění Smlouvy v rozsahu a způsobem definovaným
tímto Dodatkem č. 3.

3. Úprava přcdmčtu Díla

3 .1. Smluvní strany tímto identifikují ty části předmětu Díla, které jsou nekolizní se změnou zadání.
Jedná se o části:

,,02 Komunikace" (část „Janečkova")

,,06 Sadové úpravy" (část „Dendrologický průzkum, Inventarizace solit. dřevin")

3.2. Předmět Díla se mění následovně:

části neuvedené v odst. 3 .1 tohoto Dodatku č. 3 se z předmětu Díla vypouštějí;

upravený předmět Díla se doplňuje o část nezbytnou k ukončení Smlouvy uvedenou
v odst. 4.1.2. tohoto Dodatku č. 3.

4. Ukončení Smlouvy

4.1. Smluvní strany se dohodly na ukončení Smlouvy následujícím způsobem:

4.1.1. Zhotovitel nebude pokračovat v plnění předmětu Díla v podobě dle Dodatku č. 2,
s výjimkou dopracování části Díla dle odst. 4.1.2. tohoto Dodatku č. 3;

4.1.2. Zhotovitel dopracuje a odevzdá objednateli část předmětu Díla „ 02 Komunikace" 
a „ 06 Sadové úpravy" dle odst. 3 .1. tohoto Dodatku č. 3. Odevzdaný materiál bude
obsahovat rekonstrukci chodníku Žernosecká (NS0.132498, E14.466783) -Formánkova
(NS0.133709, E14.466616) v provedení zámkové dlažby, rekonstrukci chodníku
(NS0.134018, E14.467870) až (NS0.133906, E14.467407) včetně řešení zakončení
tohoto chodníku. Část „ 02 Komunikace" bude předložena ve variantním, vzájemně se
nevylučujícím provedení umožňujícím etapizaci realizace (Varianta č. 1 - bez rozšíření
komunikace Janečkova, Varianta č. 2 - s rozšířením komunikace Janečkova dle
původního návrhu, Varianta č. 3 - s rozšířením komunikace Janečkova po celé její délce),
a to v rozsahu výkonových fází VF III - VF IX, řešení parkování u ZŠ Žernosecká
(NS0.133268, E14.468113) a zadláždění plochy pod lavičkami u DH Formánkova
(NS0.134064, E14.466916).

4.2. Smluvní strany provedou vzájemné finanční vypořádání a to tak, že si ve lhůtě 30 dnů od
ukončení Smlouvy vzájemně vrátí veškerá plnění realizovaná na základě Smlouvy, ve znění
Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a tohoto Dodatku č. 3, s výjimkou těch, která nejsou v kolizi
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s předmětem Díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 3. V případě, že nebude možné jednoznačně
určit zbytkovou hodnotu plnění, použije se pro účely finančního vypořádání tabulková
pomůcka - výkonový a honorářový řád ČKA.

5. Závěrečná ustanovení

5 .1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

5.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

5.3. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel
a jeden zhotovitel.

5.4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento
dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle,
na důkaz čehož připojují své podpisy.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 7. 12. 2016, č. Usn RMC 0762/2016

15. 12. 2016
V Praze dne . .f3, 12. 2046V Praze dne ..

Městská část Praha 8

Ing. Anna Kroutil, radní

Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r.o.

Ing. arch. Václav Valtr, jednatel

Správce rozpočtu :
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