Dodatek č. 1
ke „Smlouvě o dílo 2 dne 30. 3. 2022“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník.
mezi:

Městská část Praha — Lipence
se sídlem K Obci 47
1335 31 Praha 5 - Lipence
lC: 00241431

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
číslo účtu: 200069337910800
zastoupená: Mgr. Lenkou Kadlecovou —- starostkou

(dále jen objednavatel)
a

JohnnyStav s, r. o.
Zbraslavská 12/11
159 00 Praha 5
lC: 11670452
zastoupená jednatelem společnosti Ing. Janem Duchoném
(dále len zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zahradní
činnost— zdravotní a prosvětlovací řezy stromů“ ze dne 30. 3. 2022 (dále také „Dodatek
č. 1“).

I.

Předmět Dodatku č. 1

Rada MČ Praha—Lipence, dne 28. 4. 2022 na svém 90 jednání svým usnesením č. 90/360,
písm.

d)

odsouhlasila další

práce v rámci

akce „Zahradní činnost -— zdravotní a

prosvětlovací řezy stromů“ a to provedení bezpečnostního, zdravotního, prosvětlovacího a
výchovného řezu stromů v dalších lokalitách.

Il.
Doplnění článku lII. - Předmět smlouvy
Zhotovitel se tímto Dodatkem č. 1. za podminek uvedených v přílohách ("3. 1) a 2) tohoto
dodatku zavazuje provést: „Zahradní činnost — zdravotní a prosvětlovací řezy stromů“ a

to provedení bezpečnostního, zdravotního, prosvětlovaciho a výchovného řezu stromů
v dalších lokalitách a to:
1) u ZŠ Lipence

— 1 ks lípa před budovou ZŠ Lipencev— Stáří 60 až 80 let
— 1 ks lípa v areálu školní zahrady ZS Lipence —— stáří 40 až 60 let
— 3 ks čtyřletých stromů

2) ulice Ke Štěrkovně - 5 ks stromů - staří 20 až 40 let,

III.
Doplnění článku Vl. » Cena díla
Z důvodu prací uvedených v článku |. tohoto dodatku dochází ke změně ceny v článku Vl. —
Cena dila, v bodu 1) původni smlouvy ato:

zvýšení ceny díla z částky 170 190,- Kč s DPH o 18 150,- Kč s DPH na částku:
188 340,- Kč včetně DPH
Ostatni ustanovení „Smlouvy o dílo“ zůstávají beze změny.

IV.
Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami,
Dodatek č. l je vyhotoven ve dvou stejnopisech a po podpisu oběma stranami se stává
nedílnou součástí „Smlouvy o dílo“. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení
dodatku.

Nedílnou součásti tohoto Dodatku č. 1 jsou cenove nabídly na Lokality „Areal základní školy“

a „Rokle Ke Štěrkovně“
Strany timto prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 se řadně seznámily, že byl sepsán dle
jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísni a za nápadné nevýhodných podmínek, a

na důkaz toho k ni připojují níže své podpisy.
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Obec: Lipence
Lokalita: Areál základní školy
Zákazník: OU Lipence
Druh zakázky: Zahradní činnost: zdravotní, bezpečnostní a prosvětlovací řezy
strom ů
Rozdělení stromů

Velikost Stromů

Počet

60 « 80ieté

1 ks

4} » GOleté

1 ks

4 leté

3 ks

Dopis prací u íednotlivvch velikostí stromků
60 — 80leté

Bude prováděn primárně bezpečnostní a zdravotní řez za účelem maximální
bezpečnosti stromu a jeho okolí. V případě potřeby dojde ksymetrizačnímu řezu
k vyrovnání zatížení stromu do stran.
Bezgečnostní řez:
Tento typ řezu je nejjednodušším typem ošetření vzrostlých stromů. Jedná se

především o výřez suchých větví, výřez větví prasklých, nalomených či jinak
poškozených. Cílem tohoto řezuje dosažení provozní beZpečností stromu.
Zdravotní řez:
Tento řez je nejčastějším typem ošetření stromů. Jedna se vlastně o

důkladnější bezpečnostní řez. Odstraňují se větve suché, nalomeně, prasklé či
jinak poškozené. Dáše pakvětve napadené houbovou ínfekcíčijinou chorobou,
křížrcí se nebo nevhodně vrůstající do koruny. Podle uvážení se také mohou
redukovat velmí přetížené větve. Při ošetření se dbá na to, aby nebyl poškozen
vzhled stromu.
41 „, GOIeté

Bude prováděn bezpečnostní a zdravotní řez za účelem správného růstu a
tvorby koruny stromu. VMístech potřeby dojde k prosvětlovacímu řezu. U všech
stromku dojde k zatření všech ran způsobených řezem
Prosvětlovací řez:

Cílem řezu je prosvětlít korunu, tzn. umožnit lepší průnik světla do
koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak
větrnou zátěž na ně vyvýšenou.
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4Ieté

Bude prováděn srovnávací někde i ozdravný řez a účelem správného růstu a
tvorby koruny stromu, U všech stromku dojde k zatřenívšech ran způsobených řezem.
Sro návací řez:

Důležitýje především pro vyrovnání objemu koruny. Dalším významem
je zapěstování kvalitní koruny stromu.
Drcení větví

Drcení a úklid bude prováděn znaší strany štěpkováním dřevěné hmoty a
uložením na pozemek, pokud obec nebude žádatjlnak.
Úklid dřevního materiálu:
Z naší strany by došlo k rozmanipulování větví na metrové výřezy palivového
dřeva a soustředěny na větší hromady na okraj pozemní komunikace tak aby
nepřekážell průjezdu Vozidel.

Cenová kalkulace

ks

cena za
kus

cena celkem

Lípa 60—80 let

1

3700

3700,0

Lípa 41—60 let

1

2800

2800,0

tříleté Stromky

3

300

900,0

Drcení větví

3

750

2250,0

0,5

1000

500,0

Velikost

Úklid dřevního materiálu

celkem

„

10 150,0

* nejsme plátcem DPH

Razítko a podpis
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Obec: Lipence

Ulice: Rokle Ke Štěrkovně
Zákazník: 0U Lipence
Druh zakázky: Zahradní činnost: zdravotní, bezpečnostní a prosvětlovací řezy
stromů
Rozdělení stromů
Velikost Stromů

Počet

21 - 40leté

5 ks

Popis Drací u iednotlivvch velikostí stromků
21 == 40leté

Bude prováděn zdravotní řez a účelem správného růstu a tvorby koruny
stromu. V Místech potřeby dojde k prosvětlovacímu a zdravotnímu řezu.
Cílem řezu je prosvětlit korunu, tzn. umožnit lepší průnik světla do
koruny, dále napomáhá lepší průchodnosti koruny pro vzduch a snižuje tak
větrnou zátěž na ní vyvíjenou.
Zdravotní řez:

Tento řez je nejčastěg'ším typem ošetření stromů. Jedná se vlastně o
důkladnější bezpečnostní řez. Odstraňují se větve suché, nalomene', prasklé či
jinak poškozené. Dále pak větve napadené houbovou infekcí čijínou chorobou,

křížící se nebo nevhodně wastage? do koruny. Podle uvážení se také mohou
redukovat velmí přetížené větve. Při ošetření se dbá na to, aby nebyl poškozen
vzhled stromu.

Drcení větví

Drcení a úklid bude prováděn z naší strany štěpkováním dřevěné hmoty a
uložením na pozemek, pokud obec nebude žádatjínak.

Úklid dřevního materiálu:
Z naší strany by došlo k rozmanšpulování větví na metrové výřezy palivového
dřeva & soustředěny na větší hromady na okraj pozemní komunikace tak aby
nepřekáželi průjezdu Vozideě.
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Cenová kaikuiace
Veiikost

ks

2140 tet
Drcenj větví

__
,

Úklid dřevního materiáiu
celkem

cena za kus

cena celkem

1350

6 750,0

5 *
1 __M

__ 0,5

750

1000

_

750,0

500,0
8 060,9 Kč *

* nejsme plátcem DPH

Razítko a podpis

