
5§Mohelnice

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo vypracování projektové dokumentace na akci „Nová 

městská knihovna na ul. U Brány, Mohelnice“
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038 
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o., IČ: 29189187 
Sídlem Kalvodova 114/13, 602 00 Brno

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo na vypracování projektové 
dokumentace ve stupních DUR, DSP i DPS vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr 
a to pro účely výstavby objektu nové knihovny na ul. U Brány v Mohelnici na akci: 
“Nová městská knihovna na ul. U Brány, Mohelnice”, v níž se Zhotovitel zavázal 
zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit 
Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).

2. Na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany 
dohodly na změně článku č. III. Doba plnění takto:

III. Doba plnění

1. Termín dodání DUR: do 10.5.2019
a. Termín obstarání stanovisek DOSS a podání žádosti o ÚR: do 60 dní od odevzdání 

DUR
2. Termín dodání DSP v podrobnostech DPS: do 135 dnů od vyzvání objednatele

a. Termín obstarání stanovisek DOSS a podání žádosti o SP: do 60 dní od odevzdání 
DSP



II. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.

2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.

3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné 
vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich 
skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k 
rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a 
povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.

Příloha č. 1 - žádost zhotovitele

V Mohelnici dne ÓL V Brně dne


