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Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo č.: 6218054934 ze dne 4.12.2018

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
adresa: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupený: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

daňový režim: plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu: 111246222/0800
ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: Ing. Aleš Doležel, vedoucí Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,

ve věcech technických: Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno.

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel : K4 a.s.
sídlo: Mlýnská 326/13, 602 00 Brno
korespondenční adresa: Kociánka 8/10, 612 00 Brno
IČO: 607 34 396
DIČ: CZ60734396
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupené: Ing. arch. Vladimírem Packem, předsedou představenstva
Telefon:
E-mail:

Osoba oprávněná jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:
Ing. arch. Vladimír Pacek, předseda představenstva

místopředseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
vedoucí projekce Brno B

hlavní inženýr projektu
(dále jen Zhotovitel)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo upravuje čas plnění zpracování objemové zastavovací studie v
souvislosti s koordinací projektu dopravního řešení lokality Sadová z důvodu vzájemné
provázanosti, a projektu participativního rozpočtu města Brna – Dáme na vás: Park Sadová –
nový park pro Brno.
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I. Čl. 3 „Čas plnění“, odst. 3.1. se mění a zní takto:  
Smluvní strany se dohodly na splnění a předání díla ve lhůtě 120 dnů od podpisu 
smlouvy. 

 

II. V ostatním zůstává smlouva beze změny.  
 
 
III. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti 
nabývá 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). Objednatel se zavazuje, že tento dodatek 
zašle správci smluv do 30 dnů od jeho uzavření. 

 
 

Doložka  
ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 6218054934 byl projednán a schválen na zasedání Rady 
města Brna č. R8/008, které se konalo dne 9.1.2019. 
 

 
V Brně dne    V Brně dne   
 
 
Objednatel:  Zhotovitel:  
 

 
 

   
 
 
 
 
………………………...........……                   ..................……………………..… 
         Ing. Aleš Doležel      Ing. arch. Vladimír Pacek 

        vedoucí BO MMB                                             předseda představenstva 
 
 


