
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1.11.2016 na provedení díla - zpracování projektové doku-
mentace, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, za-
jištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „Vybudování odborných
učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 05. 03. 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31  Nové Město na Moravě
zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic         

                                                                                 Miloš Hemza, referent odboru investic
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a 

2. SANTIS a.s.                                 
se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená Ing. Zdeňkem Tulisem, pověřeným členem představenstva
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. arch. Martin Zezula
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25546791
DIČ: CZ25546791
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.ú.: 5364210247/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. B 2835

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2, kterým se výše 
specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně: 

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly, že odst. 1 Čl. 4 Cena a Platební podmínky Smlouvy o dílo se rozšiřuje a
doplňuje tak, že se na jeho konec vkládá následující věta, která zní:

V návaznosti na prodlužující se dobu realizace díla, jejíž předpoklad byl (dle Čl. 2 odst.1. písm. c) této 
smlouvy)  12 měsíců, dohodly se smluvní strany, že zhotoviteli náleží počínaje třináctým měsícem po 
zahájení stavby za každý další i  započatý měsíc faktické realizace díla 1/12 částky ujednané v Čl. 4 
odst. 1. písm. c) této smlouvy.



Čl. 2

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v 
platnosti.

2. Zhotovitel  podpisem  této  smlouvy  souhlasí  s uveřejněním  celého  textu  tohoto  dodatku
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

3. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  stranou  povinnou  k uveřejnění  tohoto  dodatku  v centrálním
registru  smluv  podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který
je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku
odeslat k uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000
Sb.,  o  obcích)  ke  shromažďování,  nakládání  a  zpracovávání  osobních  údajů  v  souvislosti  s
uzavřením tohoto dodatku.

6.
7. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv. 

7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.

   8. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě 
a zhotovitel jedno vyhotovení.

    9.  Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 29. schůzi dne 10.10.2016 pod č. usnesení 31/29/RM/2016.

10.  Obě  smluvní  strany  potvrzují  autentičnost  tohoto  Dodatku  č.  2  podpisem  svých  určených
zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl  
ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě Ve Žďáře nad Sázavou
dne dne 

Za objednatele: Za zhotovitele:

                                                             

……………………………………… …………………………………
Stanislav Marek Ing.Zdeněk Tulis
místostarosta pověřený člen představenstva
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