
Číslo smlouvy SÚS JMK: 1218/2019
Číslo dodatku č. 1 SÚS JMK: 1294/2019

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpomoci při provádění zimní údržby
silnic

Smluvní strany:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Brno, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 709 32 581 
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 

k podpisu smlouvy je oprávněn:
(dále jen „SÚS JMK“)

a

Zemědělské družstvo PETŘÍN
se sídlem č.p. 53, 671 06 Starý Petřín
IČO: 485 30 441
zastoupeno 
e-mail:
(dále jen „výpomocník“)

I.

SÚS JMK a výpomocník se v souladu s čl.  VIII.  odst. 3. smlouvy o výpomoci při  provádění
zimní  údržby  silnic  uzavřené  dne  31.  10. 2019  (dále  jen  „smlouva“)  dohodli  na tomto
dodatku č. 1. 

II.

Obě smluvní  strany  se  tímto dodatkem č.  1  dohodly  na  změně čl.  III.  odst.  1.  smlouvy,
který se mění a nově zní:

1. Výpomocník bude vypomáhat při zimní údržbě silnic těmito mechanismy:

Mechanismus                    rok výroby                          reg. zn.                                výkon 
Claas 850 2008 BO1 3501 187 kW
Claas 850 2007 BO1 3467 180 kW

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z  nichž každé
má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento  dodatek  č.  1  je  uzavřen  dnem  podpisu  druhou  smluvní  stranou  a  účinný  dnem
zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
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Číslo dodatku č. 1 SÚS JMK: 1294/2019

o  registru  smluv),  v platném  znění.  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  dodatek  č.  1  bude
uveřejněn objednatelem.

Ve Starém Petříně dne 12. 11. 2019           V Brně dne 12. 11. 2019

………………………………………. ……………………………………………….           
k  

Za výpomocníka Správa a údržba silnic Jihomoravského
kraje, příspěvková organizace kraje
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