
oBEcŇ úŘan HuDLIcE
Zastupitelstvo obce
HUDLICE

PoZvÁnxa
nu t. ,ur.aarri Zastupitelstva obce Hudlice, které se uskuteční v úterý 10.03.2020

od 18.00 hodin v budově Obecního uřadu v Hudlicích

Navržený program

1) Úvod
2)Yolba ověřovatelů
3) Volba mandátové, volební a náwhové komise
4) Schválení zapisovatelů
5 ) Finančn i záležitosti

a) Informace o rozpočtovém opatření č.7l20I9,8l20l9 all2020
b) Rozpočtové opafrení č.212020
c) Plrin financování obnovy Kanalizace a ČOV -převod íinaněních prostředků

6) Různé
a) OZY č. 112020, OZY č.212020, OZV ě.312020 a OZY č.4/2020
b) Dodatek č.45l9ll9 Smlouvy o dílo mezi obcí Hudlice a Spektrou Beroun
c) Zptávao činnosti Rady obce Hudlice 13.12.2019 do 10.03.2020

7) Diskuse
8) Závét

V Hudlicích dne 02.03.2020

Pavel Hubený
starosta obce

Tato pozvanka slouží pro zaměstnavatele jako omluvenka nepřítomnosti zaměsúrance
v zaměstnárú ve smyslu § 7l odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb.

Radovan
Zvýraznění



Materiál k bodu č. 6b navrženého Programu jednání Zastupitelstva obce Hudlice dne l0.B.2a20

Dodatek smlouvy o dílo č.4519/19

předkladateh
Pavel Huben;ý
starosta obce

V Hudlicích dne l0.03.2020

Důvodová zprával

Usnesením ě.7-5l2019lZO ze dne 11.07.2019 schválilo ZO Hudlice přidělení veřejné zaké,r,ky na
akci oo Rozšíření kapacity ZŠ Hudlice" a uložilo starostovi obce podepsat s vybraným uchaeečem

,,Smlouvu o dílo". V této smlouvě je v čl. III odst. 2 uvedena doba plnění 7 měsíců od předání
staveniště. S ohledem na stavebn| íízení bylo staveniště předáno až 25.10.2019 a tím došlo
k posunutí rcalizase díla až do zimních měsíců, dále pak došlo ke nnénám technického řešení a
realizace probíhá za plného provozu zékladní školy. S ohledem na §rto skutďnosti požádal
dodavatel o prodloužení termínu realizace ze 7 na 9 měsíců od předání staveniště a o uzaťení
dodatku č. l SOD ě. 45l9lt9. Rada obce projedná futo áležitost na svém jednání dne
03.03.2020.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hudlice po projednání

I.schvaluje
uzavíení o,Dodatku č.l Smlouvy o dílo ě.45l9ll9" dle pfflohy

II.ukládá
starostovi obce Pavlu Hubenému podepsat dodatek č.l Smlouvy o dílo.

Příloha: Dodatek č. 1 SOD



, DoDATEKč.lsMLoUvy o Dít o t.4st9lt9
uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku é.89l20t2Sb., v platném znění.

l. sMtUvNÍ STRANY A IDENT|FIKAčNí tlorug STAVBY:

objednatel:

obec Hudlice
Jungmannova 355
267 03 Hudlice

dále jen ,, objednatel"

zhotovitel:

Spektra, spol. s r.o.
V Hlinkách 1ý18
255 01 Beroun

dále jen ,, zhotovitel"

osoby oprávněné jednat v .S:3§::;l"ftipředmětné sm louvy

objednatel: starosta pavel Hubený

Objednatel: Pavel Hubený
tel.:
e-mail;

Zhotovitel: lng. Martin Dejdar - jednatel
tel." 602 158 181

- vevěcechtechnických:
Zhotovitel: lng. Martin Dejdar

e-mail: martin,dejdar@spektra-beroun.cz
mobil; 602 158 181
datová schránka: mu63k68

Bankovní spoiení:
Objednatel: zhotovitel:, Banka: banka Česká spořitelna, a.s., pobočka Beroun
číslo účtu: číslo účtu: 360 886 319/0800

ldentifikační číslo: 00233285 lčo 185 98 897

Daňové identifikační číslo: CZ 185 98 897
objednatelje plátcem DPH zhotovitelje plátcem DPH
Plnění dle této smlouvy nebude použito v souvislosti s ekonomickou činností objednatele a plnění tak nepodléhá
režimu přenesení daňové povinnosti.

Smluvní strany se dohodly na následujícím zněním dodatku č. 1 smlouvy č. 4519/19.

čl. lll odst.2 zní následovně:

lll. D.BA pLNĚNíA MísTo pttrtĚNÍ:

2. Stavební práce dle čl. ll této smlourry budou zahá|eny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště na
základě písemné v,ýary objednatele (předpoklad září 2019l.
Kontrolní body: konec každého kalendářního měsíce dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu
prací, členěného na kalendářní měsíce, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
Dílčí termíny: dle odsouhlaseného časového harmonogramu postupu prací, členěného na kalendářní měsíce,
kerý woří jako přfloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.



Z důvodu změn technickěho řešení se Doba rea|izace mění. Dokončení a protokolární předání a převzetí díIa bude
do 9 měsícú od předání staveniště.

V Hudlicích dne ............

Za objednatele:
obec Hudlice

Pavel Hubený, starosta

V Berouně dne ..........,...

za zhotovitele:
Speltra, spol. s r.o.

lng. Martin Dejdar, jednatel

2


