DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI na realizaci projektu
Vodovod Veltruby a Hradišťko I a projektu Vodovodní přípojky Veltruby a Hradišťko I
vlastník, resp. spoluvlastník nemovitosti
jméno a příjmení
datum narození

trvale bytem

……..……………………....……, ………………….., ………………………………………………………
……..……………………………, ………………….., …………………………………………………………
……..……………………………, ………………….., …………………………………………………………
……..……………………………, ………………….., …………………………………………………………
……..……………………………, ………………….., …………………………………………………………
……..……………………………, ………………….., …………………………………………………………
……..……………………………., ………………….., …………………………………………………………
(dále jen „Vlastník“)
a
Obec Veltruby, IČO: 00235881, Sportovní 239, 280 02 Veltruby, zastoupená starostou obce, Ing.
Jiřím Hůlou
(dále jen „Obec“)
(společně pak též jen „Smluvní strany“)

Článek I. Dodatku
1. Smluvní strany spolu dne
.
.2022 uzavřely smlouvu o spolupráci na realizaci projektu
Vodovodní přípojky Veltruby a Hradišťko I a projektu Vodovodní přípojky Veltruby a Hradišťko I
(dále jen „Smlouva“).
2. S ohledem na nedostatečný zájem o realizaci projektu Vodovod Veltruby a Hradišťko I a projektu
Vodovodní přípojky Veltruby a Hradišťko I (dále jen „Projekt infrastruktury“) ze strany občanů
obce Veltruby, se zastupitelstvo Obce po veřejném projednání s občany usneslo na úpravě
Smlouvy tak, aby motivovalo i další občany obce k uzavření smlouvy a zapojení do Projektu.
3. Po vzájemné dohodě smluvních stran se Smlouva mění a doplňuje takto:
a) V článku II. odst. 2 Smlouvy se prodlužuje lhůta z 30 na 60 dnů a upravený text zní nově
takto:
„Vlastník se touto Smlouvou zavazuje k součinnosti při výstavbě Projektu infrastruktury
především tím, že nejpozději do 60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy na adresu
Vlastníka uvedenou v této Smlouvě ze strany Obce provede na vlastní náklady dle projektové
dokumentace Přípojky Vlastníka výkopové práce a další nutné práce potřebné k uložení
potrubí do země a přípravy na montáž vodoměru eventuálně včetně měrné šachty pro
budoucí umístění vodoměru Harmonogram provádění práci na Projektu infrastruktury
Obec zveřejní na webových stránkách Obce bezodkladně po jeho odsouhlasení se
zhotovitelem Projektu infrastruktury“.
b) V článku II. se odstavec 3 Smlouvy nahrazuje novým textem jasně vymezujícím, kterou
část potrubí vodovodní přípojky hradí Vlastník Obci:
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„Vlastník se zavazuje, že uhradí Obci cenu za potrubí spotřebované na jeho soukromé
části vodovodní přípojky dle projektu jeho soukromé části vodovodní přípojky, případně dle
skutečně spotřebovaného potrubí při realizaci soukromé části vodovodní přípojky PVP (tzv. od
plotu k vodoměru). Cena za potrubí bude účtována Vlastníkovi dle položkové ceny plynoucí ze
Smlouvy o dílo na Vodovod Veltruby a Hradišťko I uzavřené mezi Obcí a zhotovitelem PV.“
c) Článek II. odst. 5 Smlouvy se na konci odstavce doplňuje o větu :
“Závazky v tomto odstavci nesmí významně poškodit vlastnická práva Vlastníka k
dotčeným Nemovitostem.”
d) V článku II. odst. 8 Smlouvy se upravuje limitace výše smluvních pokut, když se
vypouští sousloví „za každou zajišťovanou povinnost“ a článek II. odst. 8 tak nově zní
takto:
„V případě porušení závazku Vlastníka dle čl. II. odst. 2, 5 nebo 6 má Obec vůči Vlastníkovi
nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení se
splněním jednotlivé povinnosti, a to až do celkové výše 30.000,- Kč. Smluvní pokuta
nenahrazuje nárok Obce na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti Vlastníka”.
e) Smluvní strany se dále dohodly na limitaci výše smluvních pokut a náhrady škody
vzniklé ze Smlouvy a za tím účelem vkládají do článku II nový odst. 13, který zní:
„13. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty a případná náhrada škody za porušení čl.
II. odst. 2, 5 nebo 6 Smlouvy, na které Obci vznikne po dobu trvání Smlouvy nárok a které je
Obec po Vlastníkovi oprávněna požadovat, nepřekročí souhrnnou výši 30.000 Kč.“

Článek II. Dodatku
1. Tento Dodatek č.1 představuje úplnou dohodu smluvních stran o úpravě Smlouvy, ve výše
uvedených bodech nahrazuje předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná. V bodech tímto
dodatkem nedotčených zůstává Smlouva v platnosti i nadále. Veškeré další změny či doplnění
této Smlouvy lze provést jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami, které budou nedílnou součástí této Smlouvy.
2. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Veltruby č.3/37/2022
ze dne 1. 6. 2022, které pověřuje starostu k uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
3. Tato Smlouva je sepsána v počtu vyhotovení rovnajících se počtu osob označovaných jako
Vlastník a dvou vyhotovení pro Obec.
4. Smluvní strany si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem a změnami Smlouvy souhlasí, což
stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Veltruby dne ............................

V ………..………… dne ........................

......................................
Ing. Jiří Hůla, starosta obce

......................................
Vlastníci
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