
Dodatek č. 1 ke Smlouvě  

 
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon 

funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 

dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

 

pro akci 
 

„Rekonstrukce střechy na objektu Muzea v Bruntále“ 

mezi 

Příkazcem: 

1. Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace 
se sídlem:  Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál 
zastoupena: Ing. Jitkou Koščákovou, ředitelkou organizace 
IČO: 00095354 
DIČ: CZ00095354  
bankovní spojení: KB Bruntál 

číslo účtu:      1931771/0100 
  
  

Příkazníkem: 

2. ATELIÉR 38 s.r.o. 
se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00  Ostrava   
zastoupena: Ing. arch. Martin Chválek, jednatel společnosti 
IČO: 25858343  
DIČ: CZ25858343  
bankovní spojení:  
číslo účtu:   

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 

22647 

 

 

Smluvní strany se dohodly na následujícím: 

 

 

I. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se s ohledem na termín vydání vyjádření Národního památkového úřadu 

v Opavě, jehož obdržení bylo nezbytné pro zahájení průzkumů dle čl. III., odst. 2., bodu 

2.2., dohodly na novém znění čl. IV., odst. 1 Smlouvy na zhotovení projektové 



dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru. 

 

 

II. Změny článku smlouvy 

 

Článek IV. Lhůta a místo plnění odst. 1 se upravuje a nově zní takto: 

 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 

• Zaměření a průzkumy dle odst. 2 bodu 2.1, 2.2 a 2.3, čl. III. - v rozsahu dle čl. III. této 
smlouvy do 65 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 

 

3.1 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna 

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a 

zhotovitel jedno vyhotovení 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupců obou 

smluvních stran 

 

 

V Bruntále dne:      V Ostravě dne: 

 

 

Příkazce:       Příkazník: 

 

 

 

……………………………………….     …………………………………………….. 

Ing. Jitka Koščálová     Vladimír Milata  

ředitelka organizace      jednatel společnosti 


