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Dodatek ke smlouvě – komunikace Ke Školce 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- Výsledky zatěžovacích zkoušek dle protokolu AG/Z244/20, na základě kterých bylo nutno 

provést úpravu projektu. 

- Úpravu projektu zohledňující sníženou únosnost podloží.  

- Úpravu rozsahu původní zakázky na opravu komunikace Ke školce dle Změnového list č.1, 

včetně upraveného položkového rozpočtu. 

- Návrh dodatku ke smlouvě zohledňující změny spočívající: 

o V opravě termínu realizace do 20.12.2020 z důvodu prodlení s předáním 

staveniště. 

o V navýšení celkové hodnoty díla o 150.500,75 Kč bez DPH na celkem 1.080 

349,38 Kč bez DPH. 

II. SOUHLASÍ  

- S úpravou rozsahu původní zakázky na opravu komunikace Ke školce dle Změnového list č.1, 

včetně upraveného položkového rozpočtu. 

- S návrhem dodatku ke smlouvě zohledňujícím změny spočívající: 

o  V opravě termínu realizace do 20.12.2020 z důvodu prodlení s předáním 

staveniště. 

o  V navýšení celkové hodnoty díla o 150.500,75 Kč bez DPH na celkem 1.080 

349,38 Kč bez DPH. 

 

 

 

  

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka  
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Vyúčtování plynu s SPP CZ, a.s. 

 
Zastupitelstvo městské části Praha – Dolní Měcholupy 

I. BERE NA VĚDOMÍ  

- Opravná vyúčtování firmy SPP CZ a.s. za období 1-12 2018 

- Shrnutí reklamací spotřeby plynu za rok 2018  

- Informaci právní kanceláře Žižlavský, advokátní kancelář s.r.o, že dle smluvní dokumentace 

nemá řešení reklamace vliv na povinnost uhradit fakturu s tím, že případný přeplatek bude 

následně vrácen. V případě neuznání reklamace bude nutné se bránit soudní cestou.  

 

II. SOUHLASÍ  

 

- S uhrazením faktur dle vyúčtování firmy SPP CZ a.s. za období 1-12 2018 a podáním 

reklamace s tím, že případný přeplatek bude následně vrácen. 

- S tím, že v případě neuznání reklamace se MČ bude bránit soudní cestou. 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr.A. Jiří Jindřich 

starosta 

 

 

Bc. Jana Doláková 

 místostarostka 


