
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
46. Rady města

konané dne 26.8.2021

Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě na výkon činnosti TDS v rámci stavby "Odborné učebny 1.ZŠ"

Je předkládán návrh na schválení uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené dne 15.2.2018 mezi 
městem NMNM a společností ENVIGEST, s.r.o., kterým by byl dořešen výkon činnosti TDS v rámci realizace 
stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě". 
Předmětem dodatku je vypořádání prací z důvodů změny termínu realizace stavby na straně zhotovitele a z toho 
odvislé změny odměny za výkon činnosti TDS.

§ 102 odst. 3) zákona o obcích

I. Rada města schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 k příkazní smlouvě uzavřené dne 15.2.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
30.9.2020, mezi smluvními stranami městem Nové Město na Moravě, se sídlem Vratislavovo nám. 103, 
592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900 (na straně "příkazce") a ENVIGEST, s.r.o., se sídlem 
Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 49449362 (na straně "příkazníka") na výkon činnosti 
TDS v rámci stavby "Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém 
Městě na Moravě", a to dle přílohy č.3 materiálu. 

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Andrea Kramárová

Zpracovatel: Miloš Hemza

Vyjádření: Odbor INV doporučuje schválit navržené usnesení.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Příkazní smlouva byla uzavřena na předpokládaný termín realizace stavby 
06/2018 - 05/2019, přičemž předmětem smlouvy je kromě stavební části 
i dodávka vybavení interiéru. Následně byl dodatkem č. 1 k této příkazní 
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smlouvě prodloužen termín plnění do 11/2020, který odpovídal smluvně 
sjednanému termínu dokončení dodávky vybavení interiéru.

Vzhledem k tomu, že dodavatel vybavení interiéru smluvně sjednaný 
termín dodání nesplnil a dodávka vybavení byla dokončena a 
převzata objednatelem až 15.7.2021 přičemž ke stejnému dni 
byla ukončena i činnost TDS, je v souladu s Čl. 3 odst. 5) příkazní 
smlouvy navržen tento dodatek č. 2, který řeší vypořádání odměny 
příkazníka, a to konkrétně částky za výkon činností v průběhu provádění 
stavby, která byla upravena dle skutečné doby plnění a ukončení 
dodávky vybavení interiéru, tj. na období od 06/2018 do 
15.7.2021 (dle původně dojednaných jednotkových 
sazeb). Dosud sjednaná (dodatkem č. 1) odměna ve výši 945.000,-Kč 
bez DPH tak bude navýšena na částku 1.132.500,-Kč bez DPH.
Náklady na TDS dle tohoto dodatku č. 2 jsou z pohledu dotace 
neuznatelné náklady.
Vzhledem k tomu, že celková výše odměny přesahuje finanční limit 
pověření starosty a místostarosty města k podepisování smluv, je návrh 
na uzavření tohoto dodatku č. 2 k příkazní smlouvě předkládán ke 
schválení v Radě města.

Materiál obsahuje: Příloha - č.1 Příkazní smlouva TDS stavba 1.ZS (Veřejná)
Příloha - č.2 Dodatek č.1 (Veřejná)
Příloha - č.3 návrh Dodatku č.2 (Veřejná)

Materiál projednán: Právní kontrola navrženého dodatku č. 2

Přizváni:
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