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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Základní škola Hudcova – učebny ZŠ“
(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1619100014

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno
zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky
doručovací adresa: Statutární město Brno

Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve
věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn
jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16
DIČ: CZ44992785
ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody
č. účtu: 18 628-621/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: CESTAV construction s.r.o.

se sídlem: Ponávka 185/2, 602 00 Brno
zastoupený:
IČ: 06387080
DIČ: CZ06387080
ban. spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 280682906/0300
(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava vymezení délky plnění zakázky.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
2. Ustanovení čl. 3, odst. 3.3
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„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla nejpozději do 9. 8. 2019“. 
 

se mění tak, že nově zní: 
 

„Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla nejpozději do 9. 9. 2019“. 
 

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1619100014 „Základní škola Hudcova – učebny ZŠ“ 
zůstávají v platnosti. 

 

IV. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, a na důkaz 
toho připojují své podpisy.  

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel jedno vyhotovení.  

3. Tento dodatek se sjednává s účinností ode dne podpisu. 
 

Doložka  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších právních předpisů 

 
Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 18, konané 
dne 19.8.2019 pod číslem usnesení č. 17/18. 
 
 
V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
JUDr. Michal Marek 

starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele) 

V Brně dne ………………………….. 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 

(za zhotovitele) 
 
 
 


