
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

č. objednatele 0671//2019

č. zhotovitele 54/2019

„Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo“

Smluvní strany

Město Znojmo
Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických

služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a
služeb

IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

(dále jen Objednatel)

a

FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený
ve věcech smluvních: členem představenstva
ve věcech technických: stavbyvedoucím

IČ: 253 17 628
DIČ: CZ253 17 628
Bankovní spojení:

Unicredit Bank
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 3, vložka 2144

(dále Zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 12.06.2019 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0671/2019, dále
jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve
zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu přes řeku Dyji, ul. Koželužská, Znojmo“.

2. Předmětem tohoto Dodatkem č. 1 je prodloužení termínu předání díla z důvodu nutných úprav
poškozených nosných konstrukcí, které nebyly předmětem díla.

II.

1. Článek III., odstavec 1. bude nově znít takto:

„Dodavatel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: do 20. 12. 2019“.



III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po dvou.

IV.
1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují

svými podpisy.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 47/2019, bod č. 2147 dne
18.11.2019.

Ve Znojmě dne: 11.12.2019 V Brně dne: 20.11.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

..................................................... ......................................................
Jan Grois, MBA

starosta předseda představenstva


