Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66

e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 297/50/2021
ze dne 5.11.2021

k uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 1.3.2019
s předmětem: grafické zpracování, tisk a dodávka Zdibského
zpravodaje
Rada obce Zdiby

I.

Bere na vědomí
Informace uvedené v důvodové zprávě a předložené znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo ze dne 1.3.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) uzavřené na grafické zpracování,
tisk a dodávku Zdibského zpravodaje

II. Rozhoduje
o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.3.2019 s Ing. Zbyněk Kučera, IČO
74788442, s místem podnikání Jedlová č.p. 328, 250 66 Zdiby – Přemyšlení,
podnikající fyzická osoba, ve znění uvedeném jako příloha č. 1 tohoto usnesení;

III. Ukládá
starostce obce Zdiby uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ve znění dle přílohy č. 1
tohoto usnesení.
Termín: 15.11.2021
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Ing. Kateřina Kolářová v. r.
2. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Provede:

starostka

Přílohy č. 1:

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady Obce Zdiby č. 297/50/2021
Rada obce Zdiby rozhodla svým usnesením č. 26/6/2019 ze dne 1.3.2019 o výběru dodavatele
Zdibského zpravodaje v tištěné a elektronické podobě. Rozsah díla a ceny jednotlivých částí
dodávky byl podrobně specifikovány předmětu plnění dle čl. I až III uzavřené smlouvy o dílo, jejíž
znění je přílohou této DZ.
S ohledem na vývoj vstupních cen na trhu (energie, materiál/papír a barvy a dalších) dochází
k navyšování cen také na straně tiskárny, která realizuje tisk objednaných zpravodajů. S ohledem
na tuto, v době uzavření smlouvy objektivně nepředvídatelnou skutečnost způsobenou pandemií
Covid19 a s ní související postpandemický vývoj cen na světových trzích, je předkládán RO
k rozhodnutí dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, jehož předmětem je navýšení ceny za
jednotlivý výtisk pro položky dle čl. III odst. 2 písm a) a b) a to o 1,-Kč na každý výtisk.
Dohodnutá smluvní cena bez DPH za jeden kus výtisku byla sjednána takto:
a)

pro náklad 1500 ks: 16 stran, 4/4 ofset, 115 g/m2 křída lesklá, včetně obálky – 15,78 Kč/ks

b)

pro náklad 1000 ks: 16 stran, 4/4 ofset, 115 g/m2 křída lesklá, včetně obálky – 21,95 Kč/ks

nově tedy budou ceny stanoveny takto:
dohodnutá smluvní cena bez DPH za jeden kus výtisku se sjednává takto:
a)

pro náklad 1500 ks: 16 stran, 4/4 ofset, 115 g/m2 křída lesklá, včetně obálky – 16,78 Kč/ks

b)

pro náklad 1000 ks: 16 stran, 4/4 ofset, 115 g/m2 křída lesklá, včetně obálky – 22,95 Kč/ks

U položky pod písm. a) se tak jedná o navýšení o cca 6.3 % a u položky pod písm. b) o cca 4,55 %.
Zvýšení nákladů a jeho parametry byly projednány s redakční radou obce a jí odsouhlaseny.
Z důvodu písařské chyby ve smlouvě o dílo se dále napravuje dřívější chyba provedením opravy
identifikačního čísla osoby (IČO) u údajů objednatele, a to nově IČO: 00241032.
Náklady na navýšení ceny budou kryty rozpočtem obce Zdiby, a to z § 2212.
Příloha důvodové zprávy:
-

Smlouva o dílo ze dne 1.3.2019

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
UZAVŘENÉ ZE DNE 1.3.2019

Obec Zdiby
a
Ing. Zbyněk Kučera
podnikající fyzická osoba

1z3

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Obec Zdiby
Se sídlem: Průběžná 11, 250 66, Zdiby
IČO: 00241032
bankovní spojení č.ú.: 2623201/0100
zastoupená: JUDr. Evou Slavíkovou, starostkou obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)
a
Ing. Zbyněk Kučera
podnikající fyzická osoba
místo podnikání: Zdiby, Jedlová 328, 250 66
IČO: 74788442
DIČ: CZ6103120474
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 154636001/5500
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

KONSTATUJE SE, ŽE:

A. Zhotovitel uzavřel s objednatelem dne 1.3.2019 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je grafické zpracování
a tisk obecního zpravodaje obce Zdiby s názvem Zdibský zpravodaj (dále také jen „zpravodaj“) a jeho
dodávka do místa plnění. (dále jen „Smlouva“).
B. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) v následujícím znění:
Předmět dodatku
1.1

Smluvní strany se dohodly na úpravě ceny díla dle článku I. odst. 2 Smlouvy a to tak, že odst. 2 se mění
a nově zní takto:
„Dohodnutá smluvní cena bez DPH za jeden kus výtisku se sjednává takto:
a)
pro náklad 1500 ks:
16 stran, 4/4 ofset, 115g/m2 křída lesklá, včetně obálky – 16,78 Kč/ks
b)
pro náklad 1000 ks:
16 stran, 4/4 ofset, 115g/m2 křída lesklá, včetně obálky – 22,95 Kč/ks
Takto stanovená smluvní cena zahrnuje:
i.
dokončení grafického zpracování pro tisk vydání zpravodaje
ii.
výtisk objednaného nákladu zpravodaje a
iii.
dodávku na místo předání díla (čI. IV odst. 2).“

1.2

IČO objednatele uvedené jako identifikátor objednatele v záhlaví smlouvy ze z důvodu dřívější písařské
chyby opravuje a zní nově takto: IČO: 00241032.
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Závěrečná ujednání
2.1

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.

2.2

Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel
obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

2.3

Tento Dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy neuvedené v tomto Dodatku
se nemění.

2.4

Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle,
což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ve Zdibech, dne ………….

Ve Zdibech, dne ………….

…………………………………….

…………………………………….

Obec Zdiby

Ing. Zbyněk Kučera

JUDr. Eva Slavíková, starostka obce
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