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Dnešního dne, měsíce a roku:
Statutární město Karlovy Vary
Sídlo:
IČO:
bankovní spojení: č, ú.:

Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
002 54 657
odstraněno za účelem zveřejnění dodatku v Registru
smluv
zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města
zastoupeno ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
(dále jen „objednatel“)
a
Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.
Sídlo:
Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
obchodní společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, sp. zn. C 9386
IČO:
453 08 616
DIČ:
CZ45308616
bankovní spojení:
odstraněno za účelem zveřejnění dodatku v Registru
smluv
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti
zastoupena ve věcech technických: Ing. arch. Tomáš Šantavý, jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
A)

Mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 23. listopadu 2017 uzavřena smlouva
o dílo č. 34890821700 (č. 2017-00057/ORI), dále jen jako „Smlouva“, jejímž
předmětem je závazek zhotovitele řádně a včas vytvořit pro objednatele na svůj náklad
a nebezpečí sjednané dílo - zpracovat projektové dokumentace, specifikované v článku
II. Smlouvy pro stavební akci označenou jako „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda —
dílčí rekonstrukce“; a

B)

Zhotovitel požádal objednatele zápisem ze dne 14. 2. 2018 o zajištění detailnějších
průzkumů a prodloužení termínu k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení
příslušnému stavebnímu úřadu; a

C)

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto Dodatku č. 1 řádně provést
a dokončit v dohodnutých termínech a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom
skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla jako celku, které je
předmětem Smlouvy a jejího Dodatku č. 1 v čase a kvalitě stanovených Smlouvou,

D)

Rada města Karlovy Vary schválila na svém 23. Jednání, které se konalo dne
7.8.2018, uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě, na základě kterého se prodlužuje termín
k podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému stavebnímu úřadu;
dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
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I.
Smluvní strany se ve smyslu ustanovení čl. XVII. odst. 17.8. dohodly následovně:
Znění článku III. odstavce 3.1. Smlouvy se tímto ruší a jeho nové znění je následující:
3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude vytvořeno v následujících termínech:
(A) zhotovení a předání průzkumů a doměření nejpozději do 8 týdnů ode dne uzavření
této smlouvy – splněno,
(B) zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) DSP nejpozději do
15. 8. 2018,
(C) investorsko-inženýrská činnost pro vyřízení pravomocného stavebního povolení ke
stavbě, tzn. podání úplné žádosti o vydání stavebního povolení příslušnému
stavebnímu úřadu, bude provedena do 24 týdnů po odevzdání projektové
dokumentace pro stavební povolení (DSP). Tento termín lze vzájemnou dohodou
smluvních stran prodloužit v případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím,
prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele,
(D) zhotovení a předání dopracované (odsouhlasené objednatelem) PDPS nejpozději do
6 týdnů ode dne vydání příslušného stavebního povolení.

II.
Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 23. listopadu 2017 zůstávají beze změny.
III.
1) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. Vložení do registru
smluv zajistí objednatel.
2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel
obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto Dodatku č. 1 má právní sílu
originálu.
3) Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako
správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu,
účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti
nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy
souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je
dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě
odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat.
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Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým
podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 a prohlašují, že si jej
přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5) Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených
v této smlouvě byly splněny z jeho strany veškeré podmínky stanovené tímto zákonem
či jinými obecně závaznými právními předpisy ve formě předchozího zveřejnění,
schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Přílohy:
- Výpis z usnesení z 23. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne
7.8.2018
- Zápis ze dne 14. 2. 2018

V Karlových Varech dne:

V Praze dne:

..............................................
Ing. Petr Kulhánek
primátor města

..............................................
Ing. arch. Tomáš Šantavý
jednatel
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