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Číslo SOD objednatele: 2019/001314/INV/DS - DODATEK 1 Číslo SOD zhotovitele:

SMinisterstvo životního prostředí

STÁTNÍ FOND

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

České republiky

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany
Objednatel

Sídlo
Zastoupené
IČO

: město Blansko

nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Ing. Jiřím Crhou - starostou města Blansko
00279943
CZ 00279943DIČ

Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel" či „stavebník")

ano

Ing. Petr Mráček, Ph.D., tel.:

a

Zhotovitel

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR

Yggdrasilmont, s.r.o.

Truhlářská 1520/23, Nové Město, 110 00 Praha 1
Ing. Michalem Petříkem - jednatelem společnosti
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 254399
03593819
CZ 03593819

IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel" či „dodavatel")

ano

Hana Culková, tel.:

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku
Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2019/001314/INV/DS ze dne
01.07.2019, jejímž předmětem je zajištění a provedení stavebních prací včetně zajištění a provedení
souvisejících a dalších prací, dodávek a činností na dílo s názvem: '

. r
„Úprava Zahrady objektu MŠ Blansko - Dvorská 30“

spočívající v úpravě zahrady objektu mateřské školky Dvorská 30, Blansko.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl. XVII. odst. 17.6
Smlouvy o dílo. Na základě vzájemné dohody obou smluvních stran se smluvní strany dohodly tak, jak je
uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

D1/1 Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran a v souvislosti se zjištěnými
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skutečnostmi při realizaci díla byla dojednána úprava prováděných prací tak, jak je definováno
v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Cena díla se tímto dodatkem ponižuje o
méněpráce ve výši 25 350,- Kč bez DPH a činí nově 1 128 332,39,- Kč bez DPH.

jřIII. Závěrečná ustanovení
D1/1 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem
dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se
zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných
údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. rfžr. přijatém na
Blansko konané dne -

schůzi Rady města

Příloha

Položkový rozpočet

dne 2.S ■ AV Blansku, Av^. zeV "'ívo-oc . ^ U-íLZa zhotovitele

Město Blansko
Ing. Jiří Crha

starosta města

Yggdrasilmont, s.r.o.
Ing. Michal Petřík

jednatel společnosti

. \
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Příloha

Položkový rozpočet méněprací

Položky vyjmuté z finální ceny díla:

Poplatek za spalovnu dřeviny15 181309999R1 m3

99 767 sub. 01 Certifikace nových herních prvků (hmatová stezka i kp

Méněpráce celkem činí 25.350,- Kč bez DPH
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