
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel:

a

Zhotovitel:

dne 11. 04. 2019 níže uvedené smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčo: 60733098
DIČ: c260733098
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele: 19000160
(dále jen „objednate|")

FlRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 25317628
Dıč: c225317628
bankovní spojení:

Zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2144
zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění Smlouvy
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele: 33/2019
(dále jen „Zhotovitel")
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PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel Se v Souladu s čl. XVII. odst. 6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 04. 2019 (dále jen
„Smlouva”) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu provedení díla z důvodu nemožnosti realizace
Stavby vobdobí letních prázdnin. Vtomto období bude probíhat výluka tramvajové trati a náhradní
doprava bude vedena právě po ulici Sedláčkova.

čı. ı.

Jmenované smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000160 ze dne
11. 04. 2019:

1) Znění odst. (3) čl. III. se ruší a nahrazuje se zněním:

(3) Dokončení a převzetí díla: nejpozději do 30.11.2019.

čı. ıı.
Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každý má planost originálu a
každá smluvní Strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho Obsahem souhlasí a že byl sepsán na
Základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté Omylu.

4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Oběma Smluvními stranami.

5) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění
Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
vustanovení zákona c. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších

předpisů.

Za objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne 20 '05' 2019

| "g. Luděk Borový Ing. Pavel Borek
nerální ředitel člen představenstva
základě plné moci
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