*MESUX000KA0F*
Sp. značka: SVO/59/2018/Bal
Sp. znak: 101.2.2
Sk. znak/lhůta: A/10

Zápis z 83. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 28.3.2018
Jednání Rady města zahájil v 18:00 hodin a dále řídil, starosta města Ing. Jiří Špetla.
Přítomni: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Petr Hynek, Ing. Jaroslav Chmelař, Mgr. Petr Týfa
Omluveni: Ing. Václav Jiránek
Zápisem pověřena: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
Program jednání RM:
Poř.č. Název programu
1.

Návrh na uzavření smlouvy na zpětný odběr osvětlovacích zařízení se společností
EKOLAMP

2.

Žádost o souhlas se změnou užívání stavby (kůlna u RD čp. 7 v ulici Pod Rýchorami)

3.

Žádost o koupi parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou

4.

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IP-12-2009659/VB/02, Svoboda n.Ú., knn p.č. 38/6 Kuncova

5.

Žádost o pronájem prostoru pro reklamu na sloupech veřejného osvětlení

6.

Stavební úpravy bytového domu čp. 4 ve Svobodě nad Úpou

7.

Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období
(říjen 2016 - leden 2018) k projednání

8.

Návrh zadávací dokumentace VZ na stavební práce s názvem Bezpečná pěší doprava
ve Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice

9.

Výpověď nájemce z nájmu restaurace Tatranka k 31.3.2018

10.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD na sociální byty

1. Návrh na uzavření smlouvy na zpětný odběr osvětlovacích zařízení se společností
EKOLAMP
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního
systému Ekolamp (viz příloha návrhu zápisu) na zpětný odběr svítidel - zářivek. Tato smlouva
obsahuje pouze jediný článek bez možnosti např. ukončení smlouvy. Veškerá ujednání jsou řešena
formou všeobecných podmínek provozu tvořících přílohu smlouvy. Mgr. Hynek konstatoval,
koncept návrhu smlouvy je pro město neakceptovatelný, protože všeobecné podmínky jsou vždy
jednostranný aktem, který může měnit pouze jedna smluvní strana, v tomto případě Ekolamp.
Dále upozornil, že citovaná zákonná povinnost obce dle rozhodnutí Ministerstva životního
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prostředí je nesmysl, protože rozhodnutí MŽP není zákonem, a tudíž se nemůže jednat o
zákonnou povinnost. Dále se dotázal na znění § 37k odst. 6 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění, protože v průvodním dopise společnost Ekolamp odkazuje na tento
paragraf v zákoně. Bylo zjištěno, že z tohoto paragrafu vyplývá zákonná povinnost pro výrobce
elektrozařízení určených k použití v domácnostech - viz přesná citace ze zákona - § 37k odst. 6
písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:
"(6) Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen:
a) zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci, městském obvodě nebo městské
části s počtem více než 2 000 obyvatel, kde se nachází prodejna elektrozařízení nebo v nichž jsou
elektrozařízení, která uvádí na trh, dodávána konečnému uživateli při prodeji prostřednictvím
prostředků komunikace na dálku. Počet obyvatel se posuzuje na základě bilance počtu obyvatel
České republiky zpracované Českým statistickým úřadem k 1. lednu kalendářního roku. Za místo
zpětného odběru pro účely tohoto ustanovení se nepovažuje místo dodávky výrobku u konečného
uživatele. Ke splnění této povinnosti může výrobce na základě písemné dohody s obcí využít
systém sběru a třídění komunálních odpadů stanovený touto obcí, a to i v rámci mobilního svozu
nebezpečného odpadu podle § 17 odst. 3,"
Rada města se shodla na tom, že ze zákona o odpadech nevyplývá zákonná povinnost pro obec,
ale pro výrobce elektrozařízení a svoz nebezpečného odpadu, tj. včetně zářivek má město řešeno
smluvně s firmou TRANSPORT Trutnov s.r.o. 6x ročně a takto koncipovaný smluvní vztah je pro
město neakceptovatelný z důvodů výše popsaných.
Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp (viz příloha
návrhu zápisu) na zpětný odběr svítidel - zářivek z důvodů podrobně popsaných v zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1041/83/2018 bylo přijato.
2. Žádost o souhlas se změnou užívání stavby (kůlna u RD čp. 7 v ulici Pod Rýchorami)
Radě města byla předložena žádost o změnu užívání stavby "kůlna u rodinného domu čp. 7" v
Maršově II v ulici Pod Rýchorami, která spočívá v záměru žadatele zbudovat zde zázemí pro
bourání, zrání, balení a zamrazování masa z vlastního chovu a místnost pro zpracování medu.
Rada se žádostí zabývala a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o změnu užívání stavby "kůlna u rodinného domu čp. 7" v Maršově II v ulici Pod
Rýchorami, která spočívá v záměru žadatele zbudovat zde zázemí pro bourání, zrání, balení a
zamrazování masa z vlastního chovu a místnost pro zpracování medu s tím, že požaduje po
žadateli předložení stanoviska odboru územního plánování Městského úřadu v Trutnově o tom,
zda je záměr v souladu s územním plánem města.
Hlasování:
pro – 3
proti – 0
zdržel se – 1
(Mgr. Hynek)
USNESENÍ č. RM/1042/83/2018 bylo přijato.
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3. Žádost o koupi parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou
Radě města byla předložena žádost o koupi parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou od
vlastníka sousední parcely st.p.č. 168. Tato parcela byla v minulosti nabízena k prodeji za účelem
výstavby rodinného domu (Záměr města č. 4/2012). Rada se žádostí zabývala a přijala následující
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada, o
výměře 561 m2 dle platných Pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města určených pro
výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 s tím, že před objednáním
znaleckého posudku bude po žadateli požadováno uhrazení zálohy ve výši 5.000 Kč.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1043/83/2018 bylo přijato.
4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IP-12-2009659/VB/02, Svoboda n.Ú., knn p.č. 38/6 Kuncova
Radě města byl předložen návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby č. IP-12-2009659/VB/02, Svoboda n.Ú., knn p.č. 38/6 Kuncova (viz
příloha originálu zápisu). Rada se krátce zabývala situací v dané lokalitě v Maršově I a poté
hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-122009659/VB/02, Svoboda n.Ú., knn p.č. 38/6 Kuncova (viz příloha originálu zápisu).
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1044/83/2018 bylo přijato.
5. Žádost o pronájem prostoru pro reklamu na sloupech veřejného osvětlení
Radě města byla předložena žádost společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o. o
pronájem sloupů VO na účelem umístění reklamy. Rada se žádostí zabývala ve vztahu k
připravované opravě veřejného osvětlení v letošním roce a přijala následující usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o. o pronájem sloupů VO
na účelem umístění reklamy, a to z důvodu připravované opravy veřejného
osvětlení podél hlavní silnice v letošním roce.
pověřuje
b)
Mgr. Schöna, aby neprodleně zahájil ukončování smluv na umístění reklamních
zařízení na sloupech veřejného osvětlení, a to buď dohodou nebo výpovědí.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1045/83/2018 bylo přijato.
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6. Stavební úpravy bytového domu čp. 4 ve Svobodě nad Úpou
Radě města byl předložen podkladový materiál týkající se stavebních úprav bytového domu čp. 4
ve Svobodě nad Úpou v ulici Pod Rýchorami (protokol z jednání ze dne 16.1.2018, dokument
Zásady organizace výstavby - technická zpráva na stavbu "Stavební úpravy a přístavba bytového
domu na parc. č. 59, 119/8 a 119/9 v kat. úz. Maršov II, Svoboda nad Úpou", 3 ks projektové
výkresy s řešením staveniště, vše viz přílohy originálu zápisu). Rada se podkladovým materiálem
zabývala a přijala usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání podkladového materiálu týkajícího se stavebních úprav bytového domu čp. 4 ve
Svobodě nad Úpou v ulici Pod Rýchorami (protokol z jednání ze dne 16.1.2018, dokument
Zásady organizace výstavby - technická zpráva na stavbu "Stavební úpravy a přístavba bytového
domu na parc. č. 59, 119/8 a 119/9 v kat. úz. Maršov II, Svoboda nad Úpou", 3 ks projektové
výkresy s řešením staveniště, vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že je potřeba s ohledem na
tonáž mostu a na nedobrý stav přístupové komunikace dořešit otázku příspěvku na opravu
komunikace, protože s ohledem na výstavbu bude poškozena ještě více a dále je třeba stanovit
podmínky max. tonáže, kterou komunikace bude moci být dopravou zatížena a pověřuje starostu,
aby vše do příštího jednání připravil.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1046/83/2018 bylo přijato.
7. Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období
(říjen 2016 - leden 2018) k projednání
Radě města byl předložen dokument Návrh - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK
v uplynulém období (říjen 2016 - leden 2018) k připomínkování. Rada hlasovala o návrhu
usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokument Návrh - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období (říjen
2016 - leden 2018) bez připomínek.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1047/83/2018 bylo přijato.
8. Návrh zadávací dokumentace VZ na stavební práce s názvem Bezpečná pěší doprava
ve Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice
Radě města byl předložen návrh zadávací dokumentace VZ na stavební práce s názvem
"Bezpečná pěší doprava ve Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice" (viz
příloha originálu zápisu). Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ve zjednodušeném
podlimitním řízení zpracovala organizace pověřená výkonem zadavatelských činnosti - Regional
Development Agency, Rychnov nad Kněžnou (dále jen "RDA"), návrh Smlouvy o dílo připravila
tajemnice MěÚ dle vzoru, který město používá i pro ostatní veřejné zakázky vedené mimo režim
zákona. Rada se návrhem Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a návrhem Smlouvy
o dílo podrobně zabývala, prošla jednotlivé texty, provedla doplnění, úpravy apod. Návrh
zadávací dokumentace dle projednaných změn dopracuje tajemnice a zašle neprodleně ke
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konzultaci světelnému konzultantovi, dále odborníkovi na veřejné zakázky a paní Hlouškové z
RDA. Rada se dále shodla, že v příštím týdnu dojde k mimořádnému korespondenčnímu jednání
rady za účelem konečného schválení celé zadávací dokumentace tak, aby mohla být začátkem
dubna zveřejněna na Profilu zadavatele. Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem Bezpečná pěší doprava
ve Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že prošla jednotlivé texty, provedla doplnění, úpravy apod. a po konzultacích s odborníky
(podrobně viz zápis) bude v příštím týdnu v rámci mimořádné korespondenční rady schváleno
konečné znění celé zadávací dokumentace tak, aby mohla být začátkem dubna zveřejněna na
Profilu zadavatele.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1048/83/2018 bylo přijato.
9. Výpověď nájemce z nájmu restaurace Tatranka k 31.3.2018
Radě města byla předložena výpověď současného nájemce restaurace na městském stadionu pana
Jakuba Ouředníka ke dni 31.3.2018. Tajemnice doplnila, že ve smlouvě je 3M výpovědní lhůta,
takže do 30.6.2018 by restaurace měla být v provozu. Rada hlasovala o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpověď současného nájemce restaurace na městském stadionu pana Jakuba
Ouředníka ke dni 31.3.2018.
pověřuje
b)
tajemnici, aby vypsala výběrové řízení na nového nájemce restaurace na stadionu
od 1.7.2018 ve stejném duchu jako již několikrát v minulosti.
Hlasování:

pro – 4

proti – 0

zdržel se – 0

USNESENÍ č. RM/1049/83/2018 bylo přijato.
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování PD na sociální byty
Radě města byl předložen návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVO/1435/2017 ze dne
21.6.2017 (SML000362) na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce
objektu čp. 473 (bývalé kino) na sociální bydlení a víceúčelový sál, st.p.č. 109 v k.ú. Svoboda nad
Úpou“ ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem dodatku je smluvní
ujednání o prodloužení termínu plnění z 31.3.2018 na 31.5.2018.
Důvodem je posun původně plánovaných termínů vyhlášení výzvy IROP (viz příloha zápisu krátký emailový zápis z porady pracovního týmu ve věci rekonstrukce objektu bývalého kina na
sociální bydlení):
- 80. Výzva byla vyhlášena 8.3.2018, příjem žádostí začíná 14.6.2018, ukončení příjmu žádostí
18.9.2018, jedná se o výzvu kolovou
- dle sdělení projektanta – PD budou mít hotovou 100% do konce května včetně rozpočtů. Bylo
domluveno, že rada 28.3.2018 projedná návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o prodloužení
termínu dodání – bylo diskutováno o odůvodnění s ohledem na veřejné zakázky – shoda na
důvodu, že Výzva byla vyhlášena až 8.3.2018, tzn. konkrétní podmínky byly známy až 8.3.2018,
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do té doby nemohli projektanti PD dopracovat tak, aby byla v souladu s dotačním titulem.
- pan Hátle z firmy DRAG s.r.o. sdělil, že dle výzvy je způsobilým výdajem částka
29.979 Kč / 1 m2 podlahové plochy bytu. V současné době je projektováno 6 bytů o podlahové
ploše cca 261 – 269 m2, což výpočtem představuje částku cca 7.824.000 Kč max. výše dotace
(85%), ale je možno počítat s částkou cca 9.100.00 celkem včetně vedlejších nákladů – pan Hátle
vysvětlil
- bylo diskutováno o zvětšení podlahové plochy v podkrovních bytech – požadavek na změnu tak,
aby došlo k navýšení o cca 10 – 20 m2 umístěním spacího prostoru do výšky + zvětšení
podlahové plochy před vchodem do věže (bude součástí bytu a zaměřit se na to, aby hodiny ve
věži byly automatické s moderním ovládáním prakticky bez nutnosti obsluhy, případně prověřit,
zda by šlo udělat přístup z chodby přes střechu).
- byl domluven způsob vytápění plynem, umístění kotelny v budově radnice (aby se nemuselo
zasahovat do suterénu, což by bylo finančně náročné), bude tedy využita stávající kotelna tak jako
v minulosti, protože trubky z radnice už do vedlejší budovy vedou.
- zaměstnanci radnice (stavební technik a vedoucí HSO) prověří, zda na stavebním úřadě mají
dokumentaci ke kotelně na radnici, resp. umístění pozice kotelny a dále se pokusí dohledat
dokumentaci ke krovu budovy čp. 473, když byl rekonstruován před několika lety v rámci
statického zajištění.
- další dohodnutý termín společné schůzky v pátek 27.4.2018 v 10,00 hodin na radnici.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVO/1435/2017 ze dne 21.6.2017 (SML000362) na
zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce objektu čp. 473 (bývalé kino) na
sociální bydlení a víceúčelový sál, st.p.č. 109 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ ve Svobodě nad Úpou
(viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem dodatku je smluvní ujednání o prodloužení termínu
plnění z 31.3.2018 na 31.5.2018 z důvodů popsaných v zápise.
Hlasování:
pro – 4
proti – 0
zdržel se – 0
USNESENÍ č. RM/1050/83/2018 bylo přijato.

Schůze Rady města byla ukončena dne 28.3.2018 ve 19,50 hodin. Další pravidelná schůze
rady se bude konat v pondělí 23.4.2018 od 18,00 hodin na radnici. Zápis byl dokončen dne
29.3.2018. Nedílnou součástí zápisu je výpis usnesení z 83. schůze Rady města Svobody nad
Úpou, konané dne 28.3.2018.

………………………………….
Mgr. Petr Hynek
místostarosta města

……………………………………
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Výpis usnesení z 83. schůze Rady města Svobody nad Úpou
konané dne 28.03.2018
USNESENÍ č. RM/1041/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
návrh Smlouvy o zřízení a provozu sběrného místa kolektivního systému Ekolamp (viz
příloha návrhu zápisu) na zpětný odběr svítidel - zářivek z důvodů podrobně popsaných v
zápise.
USNESENÍ č. RM/1042/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o změnu užívání stavby "kůlna u rodinného domu čp. 7" v Maršově II v ulici Pod
Rýchorami, která spočívá v záměru žadatele zbudovat zde zázemí pro bourání, zrání, balení a
zamrazování masa z vlastního chovu a místnost pro zpracování medu s tím, že požaduje po
žadateli předložení stanoviska odboru územního plánování Městského úřadu v Trutnově o
tom, zda je záměr v souladu s územním plánem města.
USNESENÍ č. RM/1043/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje parcely p.p.č. 469 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh pozemku
zahrada, o výměře 561 m2 dle platných Pravidel pro prodej pozemků ve vlastnictví města
určených pro výstavbu rodinných domů č.j. SVO/1934/2014 ze dne 11.6.2014 s tím, že před
objednáním znaleckého posudku bude po žadateli požadováno uhrazení zálohy ve výši 5.000
Kč.
USNESENÍ č. RM/1044/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IP-122009659/VB/02, Svoboda n.Ú., knn p.č. 38/6 Kuncova (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/1045/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
a)
žádost společnosti Stezka korunami stromů Krkonoše s.r.o. o pronájem sloupů VO na
účelem umístění reklamy, a to z důvodu připravované opravy veřejného osvětlení
podél hlavní silnice v letošním roce.
pověřuje
b)
Mgr. Schöna, aby neprodleně zahájil ukončování smluv na umístění reklamních
zařízení na sloupech veřejného osvětlení, a to buď dohodou nebo výpovědí.
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USNESENÍ č. RM/1046/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání podkladového materiálu týkajícího se stavebních úprav bytového domu čp. 4 ve
Svobodě nad Úpou v ulici Pod Rýchorami (protokol z jednání ze dne 16.1.2018, dokument
Zásady organizace výstavby - technická zpráva na stavbu "Stavební úpravy a přístavba
bytového domu na parc. č. 59, 119/8 a 119/9 v kat. úz. Maršov II, Svoboda nad Úpou", 3 ks
projektové výkresy s řešením staveniště, vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že je potřeba
s ohledem na tonáž mostu a na nedobrý stav přístupové komunikace dořešit otázku příspěvku
na opravu komunikace, protože s ohledem na výstavbu bude poškozena ještě více a dále je
třeba stanovit podmínky max. tonáže, kterou komunikace bude moci být dopravou zatížena a
pověřuje starostu, aby vše do příštího jednání připravil.
USNESENÍ č. RM/1047/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokument Návrh - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje KHK v uplynulém období
(říjen 2016 - leden 2018) bez připomínek.
USNESENÍ č. RM/1048/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce s názvem Bezpečná pěší
doprava ve Svobodě a oprava veřejného osvětlení podél hlavní silnice (viz příloha originálu
zápisu) s tím, že prošla jednotlivé texty, provedla doplnění, úpravy apod. a po konzultacích s
odborníky (podrobně viz zápis) bude v příštím týdnu v rámci mimořádné korespondenční
rady schváleno konečné znění celé zadávací dokumentace tak, aby mohla být začátkem dubna
zveřejněna na Profilu zadavatele.
USNESENÍ č. RM/1049/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a)
výpověď současného nájemce restaurace na městském stadionu pana Jakuba
Ouředníka ke dni 31.3.2018.
pověřuje
b)
tajemnici, aby vypsala výběrové řízení na nového nájemce restaurace na stadionu od
1.7.2018 ve stejném duchu jako již několikrát v minulosti.
USNESENÍ č. RM/1050/83/2018
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SVO/1435/2017 ze dne 21.6.2017 (SML000362) na
zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce objektu čp. 473 (bývalé kino)
na sociální bydlení a víceúčelový sál, st.p.č. 109 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ ve Svobodě nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu), kdy předmětem dodatku je smluvní ujednání o
prodloužení termínu plnění z 31.3.2018 na 31.5.2018 z důvodů popsaných v zápise.
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