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DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 10480/2019

ze dne 23.08.2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, na provedení díla, a to

„Podzemní kontejnery na tříděný odpad v Uherském
Hradišti"

1. smluvní strany

1.1. Objednatel
název:
sídlo:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing, Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby:
e-mail:
mobilní číslo:

1.2. Zhotovitel

572 525 273 
ladislav.capek@mesto-uh.cz
733 488 987

název:
sídlo:
zastoupení:

IČO:
DIČ:
Zapsán v obchodním rejstříku: 
bankovní spojení: 
č, účtu:

(dále jen „objednatel'')

Kovoprojekta Brno a.s.
Šumavská 416/15, 602 00 Brno
Miroslav Jetelina, předseda představenstva a generální ředitel 
nebo
Ing. Miroslav Veverka, člen představenstva a 
Ing. Miroslav Pavlík, člen představenstva 
46347011 
CZ46347011
vedeném Krajským soudem v Brně. oddíl B, vložka 759. 
Sperbank Z, a.s.
4211163668/6800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Jan Burian, vedoucí týmu

Tel. Oprávněné osoby: +420 532 153 152
e-mail: i.burian@kovoproiekta.cz
mobilní číslo: +420 725 796 142

Článek I. 
Úvodní ujednání

(dále jen „zhotovitel")

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „Podzemní kontejnery na tříděný odpad 
v Uherském Hradišti" uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.08,2019 (dále jen „Smlouva o dílo"), 
konkrétně v souladu s článkem 14. Dodatky a změny smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné 
dohodě tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve 
vztahu k zpracování projektové dokumentace.



Dodatkem se posouvají termíny plnění z důvodů pozdějšího vyjádření orgánů dotčených v rámci 
územního a stavebního řízení a nutnost zapracování připomínek pro získání kladného vyjádření. 
Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při 
zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Článek II.
Změna smlouvy o dílo

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

V článku 4. - „Termíny a místo plnění" se v odstavci 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupfíů 
projektové dokumentace" mění termíny v odstavcích 4.3.1.2. a 4.3.1.3. následovně:

4.3.1.2. Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení SD (DUR + DSP)

Dokumentace - Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení SD (DUR + DSP) 
bude předána Objednateli:
Aktualizovaná vč. příslušných vyjádření do 15.01.2020

4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. Dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána 
Objednateli do 30 dnů ode dne nabití právní moci stavebního povolení.

Článek III.
Závěrečná ujednání

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který 
zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na 
důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o 
uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 
1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018

Objednatel

V Uherském Hradišti dne 13. 12. 2013
Zhotovitel 

V Brně dne

A


