
 

 

Dodatek č. 1 
 
 

ke smlouvě č. 4219054244 uzavřené dne 16. 10. 2019 mezi těmito smluvními stranami:  
 
 
 
Statutární město Brno, zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou, 
sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, 
IČO: 449 92 785 
DIČ: CZ 449 92 785 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,   účet č.: 111 211 222/0800 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru 
 životního prostředí Magistrátu města Brna 
jako Objednatel 
 
a 
 
Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství 
Zastoupená děkanem prof. Ing. Miroslavem Bajnerem, CSc., 
pověřeným pro DČ: DOC. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D., 
sídlo: Veveří 331/95, 602 00 Brno, 
IČO: 00216305 
DIČ: CZ 00216305 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  účet č.: 10006-98330621/0100 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. David Bečkovský, Ph.D. 
 
jako Zhotovitel 

 
 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že smlouva č. 4219054244 ze dne 16. 10. 2019 spočívající 
ve zpracování studie pro oblast Rakovecká v podobě leteckých termosnímků s datovými výstupy 
s viditelnými rozdíly před a po instalaci zelených střech (dále jen „Díla“). Dílo zahrnuje vytvoření 
leteckého termovizního časosběru, konkrétně střech rodinných domů stojících po obou stranách ulice 
K Jelenici a kolem ulic Kotoulky a Nad Přehradou s vysvětlujícím komentářem se mění a doplňuje 
takto: 

 
 

I. 

V čl. II. Místo a doba provedení díla se v odst. 2. prodlužuje termín realizace projektu na 30. 9. 2021.   
 
 

II. 

Ostatní ujednání smlouvy č. 4219054244 ze dne 16. 10. 2019 uzavřené mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem se nemění. 

 
III. 

1. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není uzavřen 
v tísni, ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. 

 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě 

vyhotovení jsou určena pro Objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro Zhotovitele. 
 
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a 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). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení 
metadat provede statutární město Brno. 

4. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 
 

 
           
 
 
V Brně dne ……………                                           V Brně dne …………… 
 
 
 
 
 
 
 
      ………………………................. …………………………................. 

    za Objednatele             za Zhotovitele  
              Ing. Martin Vaněček                               
               vedoucí OŽP MMB                                                 
pověřený podpisem Z7/029 zasedání ZMB 

   …………………………………….. 

                         Řešitel 

 
 


