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DODATEK Č. 1 
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I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlavase sídlem:

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
IČO: 70890749
DIČ: CZ70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.,
č. ú.:
(dále jen „objednatel")

4211011824/6800

a

Ing. Miroslav Červenka
se sídlem: Častrov 80, 394 63 Častrov
IČO: 71566767
DIČ: CZ8011231503
bankovní spojení: Waldvierteler Sparkasse AG
č. ú.:
(dále jen „zhotovitel")

7301045554/7940

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 8. 2018 (dále 
jen „Smlouva"):

1. V článku V. odst. 1 Smlouvy se text pod písm. b) v celém rozsahu ruší a nahrazuje
novým textem, který zní:

„b) projektová/prováděcí dokumentace a podklady ^dle specifikace uvedené v části 
I. přílohy č. 1 této smlouvy - pro část týkající se OPŽP SC 4.2 či 4.3 - Revitalizační 
opatření v PR Havranka - nejpozději do 30. 6. 2019;“

Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčeny se nemění.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
o registru Smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné
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povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a 
objednatel dva stejnopisy.

4. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním.

V .........dne V Jihlavě dne 3 1 -01-2019

Kraj Vysočina
Žížkova 37, 587 33 Jihlava
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