
DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
Smlouva o zpracování projektové dokumentace

Pro stavbu „Stavební úpravy a přístavba objektu MŠ Brno, Štolcova 51"

Číslo smlouvy objednatele: 4221174335

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-1141

SMLUVNÍ STRANY

Statutární město Brno

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Pověřen podpisem této smlouvy:
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
programů Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, Šumavská 35, 601 67 Brno
(dále jen „Objednatel")

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
44992785
CZ 44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
111246222/0800

Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí

Mgr. Martin Košťál, vedoucí Oddělení motivačních

a

Atelier 99 s.r.o.

Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem -jednateli
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
02463245
CZ02463245

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C
81417
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále jen „Zhotovitel")

Zastoupený:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Československá obchodní banka, a.s.
285304998/0300
Ing. Martin Jeřábek, ředitel



PŘEDMĚT DODATKU

1.1

Předmětem dodatku je úprava lhůt plnění Části plnění DUR+DSP uvedená v článku VI. 1. smlouvy. Tímto
dochází k poměrnému navýšení ceny díla a prodloužení jednotlivých termínů k dokončení díla.

1.2

V článku VI. Lhůty plnění se v bodě VI.1.2. předání Objednateli k připomínkám mění termín
následovně:

odevzdání části plnění DUR +DSP Objednateli k připomínkám nejpozději do 150 kalendářních dnů od
v

uzavření smlouvy.

1.3

Doplňuje se nový bod 8 přílohy č.l „Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu
autorského dozoru" Obsah DUR+DSP a to následovně:

Geometrický plán pro rozdělení pozemku a potřebnou IČ v rámci zajištění souhlasu stavebního
úřadu. Součástí není příprava právních dokumentů a řešení majetkoprávních věcí.
8.

1.4

V článku Vlil. Cena se v bodě Vlll.l. sjednaná cena ve výši 1.184.000 Kč bez DPH mění následovně:

1.212.800 Kč bez DPH.

V bodě Vlil.2. se sjednaná cena ve výši 414.000 Kč bez DPH mění následovně:

442.800 Kč bez DPH

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

II.1

Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají nadále v platnosti.

11.2

Dodatek č.l této smlouvy se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva
výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

11.3

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi

zmocněnými a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv

statutární město Brno.



11.4

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.; o obcích, ve znění pozdějších

předpisů:

Uzavřenítohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Brna na schůzi č. R8/^konaném dne

k-C 2^22.

26. 05, 2022
V ne ^ 2?~

za Zhotovitelez a Objednatele

Ing. Martin Jeřábek

jednatel

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí

Magistrátu města Brna

Zhotovitele

Ing. Petr Prokš

jednatel
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