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DODATEK č. 8 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102
ze dne 22.8. 2017"

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
občanský zákoník)

1.

I. Smluvní strany

Jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:
tel:
fax:
ID datové schránky:

Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
00281964
CZ00281964
Komerční banka, a.s., pobočka Kuřim
22824641/0100
posta@kurim.cz
541 422 311
541 230 633
5dhbqi2

zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing.
Markelova Jana

(dále jen „Objednatel")

Jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 59101 Žďár nad Sázavou

46980059
CZ46980059

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930
bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
číslo účtu: 175972792/0600
e-mail:
tel:
fax:
ID datové schránky: 86GSPJU
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

(dále jen „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany"
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II. Předmět dodatku 

1) Smluvní strany uzavřely dne 22. 8. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/D/0102, jejímž předmětem je 
provedení díla, tj. stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" (dále jen „smlouva o dílo"). 
Dne 2. 11. 2017 byl uzavřen dodatek č. 1, dne 30. 4. 2018 dodatek č. 2, dne 31. 5. 2018 dodatek 
č. 3, dne 10. 7. 2018 dodatek č. 4, dne 31. 7. 2018 dodatek č. 5, dne 25. 10. 2018 dodatek č. 6 a 
dne 26.10. 2018 dodatek č. 7 k této smlouvě o dílo. 

2) Předmětem dodatku č. 8 je prodloužení sjednaného termínu připravenosti k závěrečné kontrolní 
prohlídce. Termín připravenosti k závěrečné kontrolní prohlídce se v souvislosti se změnami a 
rozšířením předmětu díla v dodatcích č. 6 a 7 prodlužuje o 66 dnů, a to v souladu s či. VII. odst. 
51. a 52. smlouvy o dílo. 

III. Změny ustanovení smlouvy o dílo 

1) Článek VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 50. smlouvy o dílo se ruší a nově zní takto: 

50. Dílo bude prováděno v termínech dle tohoto odstavce a podle Harmonogramu: 

Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od uzavření Smlouvy; 

Termín pro zahájení stavebních prací: do 7 dnů od předání a převzetí staveniště; 

Termín připravenosti k závěrečné kontrolní prohlídce: nejpozději do 537 dnů od předání a 
převzetí staveniště; 

Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: nejpozději do 7 dnů ode dne konání 
závěrečné kontrolní prohlídky 

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 2 dnů po převzetí dokončeného Díla 
Objednatelem, nebude-li dohodnuto v Předávacím protokolu jinak. 

2) Článek VII. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ se dále doplňuje o odstavec 57.2. tohoto znění: 

57.2. V souladu s odst. 57. a v souvislosti se změnami v odst. 50. se současně Smluvní strany 
dohodly na posunu lhůt pro následující Milníky: 

- dokončení rozvodů instalací bez koncových zařízení do 5.12. 2018 
- provedení komplexních zkoušek do 16. 2. 2019 
- dokončení technologické části stavby do 16. 2. 2019 
- připravenost k předpřejímce do 17. 2. 2019 

Nový aktualizovaný Harmonogram předloží Zhotovitel ke schválení do 14 dnů od uzavření 
tohoto dodatku. 
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IV. Závěrečná ujednání

1) Ostatní články smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží
Zhotovitel aObjednatel obdrží 3 vyhotovení.

3) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ke smlouvě nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich
užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý
text smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se
dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

4) Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává
dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 8 smlouvy byl schválen usnesením č. 546/2018 Rady města Kuřimi č. 36
dne 14. 11. 2018

V Kuřimi dne .Jž,.P- ^ ^ Ve žďáře nad Sáz. dne J!í.Jl' ^ '*

Město Kuřim/ / PKS stavby \
Mgr. Ing. Drago SÍikalovský, starosta
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