
Objednatel:

Dodatek č.1 ke Smlouvě O dílo ze dne 19. 7. 2019
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıč: CZ60733098
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

Zhotovitel:

(1) Smluvní strany Spolu dne 19. 7. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „SoD"), na základě které se
zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo „Prodloužení CS Rebešovická, Davídkova, Roviny".

(2) Během realizace díla zhotovitelem byly zjištěny následující předem nepředvídatelné okolnosti, a to:
- neúnosné podloží pod nově budovanou cyklostezkou, a proto bylo nutné provést odtěžení

původního podloží a sanaci nenamrzavým materiálem, což sebou přineslo vícepráce a větší

ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele: 19000341

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
ıčoz 25342100
Dıč: CZ25342100
bankovní spojení:

zapsán dne 12.června 1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně , oddíl C, vložka 27069
zastoupen
ve věcech běžného plnění smlouvy Přemyslem Veselým, jednatelem
ve věcech technických
číslo smlouvy zhotovitele: 19043

II.
Preambule

časovou náročnost na provedení díla;
- nestabilní koryto Dvorského potoka pod nově budovanou lávkou v místech nových opěr, a

proto muselo dojít ke zpevnění dlažbou Z lomového kamene do betonu, a to za současného
Zatrubnění Dvorského potoka, jehož tok nebylo možné Z důvodu jeho velkého průtoku převést
provizorně čerpáním, což sebou přineslo vícepráce a větší časovou náročnost díla.

(3) Smluvní strany konstatují, že pro všechny výše uvedené změny spočívající v dodatečných stavebních
pracích, platí, že nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, a tedy ani V SOD, neboť je objednatel
jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, avšakjsou nezbytné pro zdárně dokončení díla, protože
bez jejich provedení by nemohlo být dílo dokončeno.
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(4) Navýšení ceny dila Stejně jako prodloužení lhůty kjeho realizaci bylo smluvními stranami sjednáno
V návaznosti na položkový rozpočet víceprací, jenž je přílohou č. 1 tohoto dodatku, jakož i na povahu
jednotlivých výše uvedených změn.

III.
Změna SOD

(1) Z výše uvedených důvodů se strany dohodly na změně následujících ustanovení SOD:

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

- ČI. III. odst. (3) SOD se nahrazuje zněním: Dokončení a předánístavebních prací: do 30.12.2019.
Dokončení a předání dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení stavebních prací.

- ČI. IV. odst. (1) SOD se nahrazuje zněním: Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena
bez DPH na 2.379.620; Kč.

ČI. IV. odst. (5) SOD se na svém konci doplňuje O následující znění: Součástí položkového
rozpočtu díla je i položkový rozpočet díla přiložený k dodatku č. 1 jako jeho příloha č. 1, jež
upravuje vícepráce na díle.

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení SOD nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
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.
Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona Č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, Sjeho obsahem souhlasía že byl Sepsán na základě
jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojuji své podpisy

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet - vícepráce

Za objednatele:

V Brně

Za zhotovitele:

'Q -12- 281.9

lng. Lu ěk Borový
gener' ní ředitel
na zák adě plné moci

Přemysl Veselý, jednatel




