DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O
VZDĚLÁVÁNÍ
zaměstnanců městského úřadu Roudnice nad Labem ze
dne 11. 5. 2020
(dále jen „Smlouva“) uzavřené ve smyslu § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku (dále jen „NOZ“)
Město Roudnice nad Labem
se sídlem Karlovo náměstí 21
zastoupené:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Ing. Františkem Padělkem, starostou
00264334
CZ00264334
94-3484550247/0100, Komerční banka, a.s.

Zástupce ve věcech veřejné zakázky a věcech technických:
Mgr. Tereza Moravcová, projektový manažer OSPŘ
E-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:
xxx xxx xxx
(dále jen „Město“)
a
ACCON human resources management, s.r.o.
se sídlem:
Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7
Zastoupený:
Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, jednatel
IČ:
27208371
DIČ:
CZ27208371
Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn.C104557
Bankovní spojení:
2601393072/2010
Email:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:
xxx xxx xxx
(dále jen „Školitel“)
(Město a Školitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je Vzdělávání
zaměstnanců městského úřadu Roudnice nad Labem – část 4 e-Government.
Smluvní strany se v souladu s čl. 13.2. Smlouvy dohodly na níže uvedených změnách
Smlouvy:

I.
Smluvní strany se v souladu s čl. 4.1 Smlouvy dohodly na prodloužení termínu ukončení
plnění dle Smlouvy, a to takto:
V čl. 4.1 Smlouvy se mění termín ukončení plnění, a to tak, že tento je nově stanoven do
31.5.2021.
Důvodem pro prodloužení termínu ukončení plnění je přerušení plnění Předmětu zaviněné
vyšší mocí. V tomto případě vyhlášení nouzového stavu v souladu s čl. 5 a 6 ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v
souvislosti s prokázáním výskytu coronaviru na území České republiky. Závazná opatření
související s vyhlášením nouzového stavu brání dokončení plnění dle Smlouvy v původním
termínu. Důvodem je především zákaz shromažďování a zákaz konání vzdělávacích akcí
s vyšším počtem účastníků.
II.
Smluvní strany se dohodly na změně zástupce Města ve věcech veřejné zakázky a věcech
technických a jeho kontaktních údajů, a to následovně:
Zástupce ve věcech veřejné zakázky a věcech technických:
Mgr. Tereza Moravcová, projektový manažer OSPŘ
E-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon:

xxx xxx xxx
III.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají účinná beze změny.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a
zhotovitel jeden výtisk.
Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě
byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, podmiňuje platnost právního jednání města. Tento dodatek byl schválen usnesením
Rady města Roudnice nad Labem č. 20/2021 dne 13.1.2021.
V Praze, dne 26. 1. 2021

........................................................

ACCON human resources management, s.r.o.
Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, jednatel

V Roudnici nad Labem, dne 2. 2. 2021

........................................................

Město Roudnice nad Labem
Ing. František Padělek, starosta

