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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č, 1 
SMLOUVY O DÍLO

„Obnova vodní nádrže na území EVL V Kopaninách"
, lOOvil

Smluvní strany
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Kraj Vysočina
se sídlem: 
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen: 
IČO:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel1) 

a

Wetland s.r.o.
se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „Zhotovitel")

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
70890749
Sberbank CZ, a. s.
4 211 011 824/6800

Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov
Mgr. Abrahamem Hofhanzlem, jednatelem společnosti
27725839
CZ27725839
MONETA Money Bank, a.s.
182586910/0600
C 54892 vedená u Krajského soudu v Brně

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením bodu 2.13.2 Pokyny pro zadávání 
veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020 na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 
31. 5. 2018 (dále jen „Smlouva")

1) V Článku VII. Smlouvy Cena díla se odst. 7.1 v plném rozsahu ruší a nahrazuje 
novým odst. 7.1, který nově zní takto:

„7.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako 
maximální a nepřekročitelná ve výši 493 038,83 Kč včetně DPH (slovy: čtyři sta devadesát 
tři tisíc třicet osm celých osmdesát tři korun českých).11

2) V Příloze č. 1 Smlouvy se slova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK]

Cena
celkem
[CZK]

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) t 147,200 25,00 3 680,00

ruší bez náhrady.

III.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku 
včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, 
které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění 
podmínek této smlouvy.

4) Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jeden.

5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr 
smluv.

V Jihlavě dne - 3 -12* 2018

za Objednatele
Ing Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina

V Batelově dne .ď

[š M 1C- o.. t. ©.
/ ybvětínská 612/43 

588 51 Batelov
t5-S39rB1ťrC

lhotovitele 
r. Abraham Hofhanzl

tfednatel

Kraj vysočina
íJZKTva í>7, 587 33 jihiava l
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