dodatek číslo: 73 21 05 4111.1
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 2. 11. 2021, č. smlouvy 73 21 05 4111 (dále jen „dodatek“).
Smluvní strany:
Objednatel:
Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Zastoupeno:
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
IČO:
44992785
DIČ
CZ44992785
Ve věcech smluvních oprávněna jednat a k podpisu smlouvy je oprávněna v souladu s Podpisovým
řádem: Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury MMB.
Ve věcech technických oprávněna jednat: Mgr. et Mgr. Kateřina Havelková, tel:
email:
(dále jen Objednatel)
a
Zhotovitel:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán:

Jiří Pánek, Vrchlického 397/3, 779 00, Olomouc – Hodolany
87331047
není plátce DPH
----

Ve věcech technických oprávněn jednat: --(dále jen Zhotovitel)
(dále společně též smluvní strany)
uzavřely tohoto dne, měsíce a roku dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 11. 2021:
Z důvodu nutnosti prodloužení termínu plnění u druhé fáze se smluvní strany dohodly na následující
změně smlouvy:
I.
Ode dne uzavření dodatku je znění níže uvedených ustanovení smlouvy následující:
1. Čl. V odst. 1 smlouvy:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a předat dílo Objednateli takto:
Termín zahájení prací: bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy.
Termín odevzdání zpracovaného díla:
výsledky první fáze (vývoj pocitové mapy) dle bodu 1.2.1. odst. 1 článku I této smlouvy:
do 1. listopadu 2021 (odevzdání díla včetně vypořádaných připomínek Objednatele);
výsledky druhé fáze (sběr a zpracování dat): dle bodu 1.2.2. odst. 1 článku I této
smlouvy do: 18. února 2022.

1

II.
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany
se dohodly, že zveřejnění v registru smluv zajistí statutární město Brno.
3. Dodatek se vyhotovuje ve třech originálech, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Brně dne 11.1.2022

V Brně dne 11.1.2022

za Objednatele:

za Zhotovitele:

………..…………………………………….

………………………………………………

Mgr. Kateřina Vorlíčková

Jiří Pánek

vedoucí Odboru kultury MMB
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