Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě
uzavřené dne 27.04.2020 podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími
smluvními stranami (dále jen „Smlouva, Dodatek č. 1“):
I.
Obec Velké Přílepy
se sídlem úřadu:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
Bankovní účet:
(dále jen „Příkazce“)
a
II. J2V services s. r. o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaná v obchodním rejstříku
bankovní spojení:
zastoupená:

Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
00241806
CZ00241806
Věra Čermáková, starostka obce

K. H. Máchy 1323, 277 11 Neratovice
03620352
CZ03620352
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 235121
Česká spořitelna a.s., č. účtu: 3812316389
Ing. Jaroslav Glogar - jednatel

(dále také jen „Příkazník“)
Článek I
Základní ustanovení
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže svým prvostupňovým rozhodnutím č.j. ÚOHS27215/2021/500/Alv zakázal Příkazci pokračovat v postupu k uzavření smlouvy o nájmu a provozování
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví zadavatele. Příkazce na základě usnesení
Rady obce UR-62-10/21 a Zastupitelstva obce UZ-82-9/21 rozhodl z časově ekonomických důvodů o
zrušení zadávacího řízení.
Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu Dodatku si nejsou vědomi žádných prokazatelných vad
plnění nebo vzniklých škod způsobených Příkazci v souvislosti s činností Příkazníka, včetně
prvostupňového rozhodnutí č.j. ÚOHS-27215/2021/500/Alv.
Článek II
Změny
Dodatkem č. 1 se nahrazuje původní znění Článku VI. bod 3 takto:
3. Příkazce uhradí odměnu za část Předmětu Smlouvy dle čl. III. výše v této Smlouvě ve výši 49.000,Kč bez DPH. Příkazník je oprávněn fakturovat po ukončení koncesního řízení formou zrušení.

Článek III
Společná a závěrečná ustanovení
2.1

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v nezměněném znění.

2.2

Tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.

Článek IV
3.1

Uzavření tohoto dodatku č. 1 k Příkazní Smlouvě bylo schváleno zastupitelstvem obce dne
…………….zápis č. …………………

3.2

Obě Strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky Dodatku č. 1 byly
dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují své
podpisy.

Ve Velkých Přílepech dne .............2021

V Neratovicích dne ……….. 2021

Obec Velké Přílepy

J2V services s.r.o.

Jméno Věra Čermáková

Jméno:

Ing. Jaroslav Glogar

Funkce: starosta města

Funkce:

jednatel

Podpis: ……………………………

Podpis: ……………………………

