
Číslo smlouvy SÚS JMK: 646/2019
Číslo dodatku č. 1 SÚS JMK: 118/2020
Agendové číslo Města: 2019/000380/INV/BF/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci stavby

„Blansko, ul. Brněnská - vodovod a kanalizace“
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský

zákoník“)  a ve smyslu § 2 odst. 9  zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů

mezi:

městem Blansko

Se sídlem: nám. Svobody 32/3, Blansko 678 01
Zastoupené: 
IČO: 00279943
DIČ: CZ00279943
Bankovní spojení:
(dále ve smlouvě jen Město)

a

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Sídlem:                                    Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Zastoupené:                             Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem 
IČO:  70932581
DIČ:  CZ70932581
Bankovní spojení:
(dále ve smlouvě jen SUS JMK)

, 601 82 Brno IČ 70932581 DIČ CZ70932581

a

“Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, 

zapsaný  v  rejstříku  svazku  obcí  u  KrÚ  Jihomoravského  kraje  pod  číslem  RVV/5/93/Mo  dne

20. 04. 1993,

Se sídlem: 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice

Zastoupený: 

IČ: 49468952,

DIČ: CZ49468952

Bankovní spojení:

(dále ve smlouvě jen Svazek)

I.

Smluvní  strany  se  v souladu  s čl.  XI.  odst.  11.3  smlouvy  o  spolupráci  uzavřené  dne  7. 1. 2020

(dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1. Předmětem dodatku č. 1 je změna členění stavby

“Blansko,  ul.  Brněnská  -  vodovod  a kanalizace“  a  změna  ve stanovení  postupu   při  výběru

zhotovitele stavebních prací.

II.

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

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím členění  stavby  “ Blansko,  vodovod a kanalizace

v ulici Brněnská “ na objekty a jejich finančním zajištění (označení stavebních objektů odpovídá

označení v položkových rozpočtech stavby):

a)  Stavební objekty finančně zajišťované Svazkem:

          označení – název
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“ Blansko, ul. Brněnská – vodovod a kanalizace“

SO 01    Kanalizační stoky

SO 02.1    Odbočky pro domovní přípojky

SO 05    Vodovodní řady

SO 07    Rušení vodovodních řadů a objektů

SO 09    Oprava krajských komunikací po překopech

SO 104.1 Oprava místní komunikace po překopech  

          

b) Stavební objekty finančně zajišťované Městem:

označení – název

    “ Blansko, ul. Brněnská – vodovod a kanalizace“

           SO 02.2 Kanalizační domovní přípojky

SO 04 Chodníky a sjezdy ul. Brněnská

           SO 06 Vodovodní přípojky

           SO 08 Veřejné osvětlení

           SO 10 Oprava místních komunikací po překopech

SO 12 Veřejná zeleň, mobiliář

            SO 301.1. Přeložka řadu IPE 110

            SO 302. Přeložka řadu LT 150

            SO 351 Prodloužení kanalizace

c)   Stavební objekty finančně zajišťované SUS JMK

      označení – název

“ Blansko, ul. Brněnská – vodovod a kanalizace“

SO 03 Rekonstrukce silnice III/37937 – ul. Brněnská

Celkové ostatní a vedlejší náklady budou mezi jednotlivé investory rozděleny poměrnou částí dle výše

jejich podílů na ceně zakázky.

Smluvní strany se tímto dodatkem č.  1 dále dohodly na změně čl.  V.  odst.  5.3 bodu a)  smlouvy,
který se mění a nově zní:

a)    pro zadání stavebních prací bude postupováno užším řízením dle § 58 zákona č. 134/2016

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon o ZVZ“).
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek  č.  1,  který  je  nedílnou  součástí  smlouvy,  je  sepsán  ve  3  vyhotoveních,  z nichž  každé

má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 byl schválen na 29. schůzi Rady města Blansko konané dne 25. 2. 2020 usnesením

č. 55.

Tento  dodatek  č.  1  je  uzavřen  dnem podpisů  všech  smluvních  stran  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 o registru smluv),

v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn SÚS JMK.

V Blansku  dne   ……………..        V Brně dne 27. 2. 2020       V Boskovicích  dne ……………..

      

                Ing. Zdeněk Komůrka                      

                  ředitel SÚ|S JMK              
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