
č. smlouvy: 5617175327/1

Dodatek č. 1
k plánovací smlouvě č. 5617175327

ČI. 1
Smluvní strany

1.1 Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 
IČO: 449 92 785
zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
k podpisu smlouvy byl na Z8/.... zasedání Zastupitelstva města Brna pověřen Ing. Tomáš Pivec, 
vedoucí Odboru investičního MMB 
(dále také „Město44)

a

1.2 FINTÍME, s . r. o.
se sídlem Kalvodova 93 l/27a, Stránice, 602 00 Brno 

IČ: 255 72 083
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

oddíl C, vložka 34340
zastoupená jednateli Ing. Jiřím Hudečkem, Ing. Bedřichem Prokešem a Ing. Martinem Hlinkou 

(dále také „Společnost44)
ČI. 2

Úvodní ustanovení

Město a Společnost mezi sebou uzavřely dne 6. 4. 2018 plánovací smlouvu č. 5617175327, 
jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v rámci přípravy a realizace 
dopravní a technické infrastruktury realizované v rámci stavby pod názvem „Prodloužení 1S 
k stávajícímu RD Netroufalky 263/2, pare. ě. 1341 v katastrálním území Bohunice, Brno41 
v k. ú. Bohunice (dále jen Plánovací smlouva).

ČI. 3

Předmět změny

3.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně Plánovací smlouvy:

ČI. 7. odst. 7.2 se nahrazuje tímto zněním:

Společnost se zavazuje dokončit výstavbu veřejné technické infrastruktury nejpozději do 

31. 12. 2021. Dokončením stavby veřejné technické infrastruktury se rozumí vydání 
kolaudačního souhlasu pro tuto infrastrukturu.

ČI. 12 se doplňuje o odst. 12.3:

Společnost je povinna před uzavřením dodatku č. 1 k této plánovací smlouvě složit na účet 
Města č. 111510222/0800, VS 63141726983, kauci ve výši 20.000,- Kč k zajištění smluvní 
pokuty dle ČI. 11 odst. 11.1 této plánovací smlouvy.
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3,2 V ostatních částech se Plánovací smlouva nemění.

3.3 Uzavřením dodatku č. 1 nezaniká nárok Města na zaplacení smluvní pokuty vůči
Společnosti za nedodržení termínu pro dokončení výstavby veřejné technické infrastruktury
v původním termínu stanoveném v Plánovací smlouvě.

ČI. 4
Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která smlouvu
podepíše jako druhá
4.2 Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).
Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 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 dodatek
č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv Město.
4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě
vyhotovení obdrží Město a jedno vyhotovení obdrží Společnost.

Doložka
ve smyslu ust.§ 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Brna na Z8/21. zasedání konaném dne
10. 11. 2020.

Statutární město Brno

V Brně dne 3J?..S?3:Z

FINTÍME, s . r. o.

4 , KL . 'UloV dne

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna

Ing. Martin Hlinka
jednatel společnosti

FINTÍME, s . r. o.

Ing. Jiří Hudeček
jednatel společnosti

FINTÍME, s. r. o.

Ing. Bedřich Prokeš

jednatel>pol :čnosti
FINTÍME,: >r. o.
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