
Číslo smlouvy Objednatele: 
Císlo smlouvy Zhotovitele: 12-0075-0200 

DODATEK č. 1 KE SMLOUVÉ o PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
,,I|/128 Pacov - průtah, PD“ 

uzavřené dne 12.5.2020 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) S přiměřeným užitím 

ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 

Článek 1 - Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Město Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov, zastoupené 
starostou města lng. Lukášem Vlčkem 

Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
(dále jen ,,ObjednateI“) 

1.2. Zhotovitel: Sweco Hydroprojekt a.S., zastoupený představenstvem společnosti 
složeným Z lng. Milana Moravce Ph.D., předsedy představenstva, 
lng. Vladimíra Mikule, místopředsedy představenstva a lng. Nikoly 
Gorelové, členky představenstva, přičemž za představenstvo jednají 
vždy dva jeho členové nebo písemně pověřený člen 

Adresa: Táborská 31, 140 16 Praha 4 
zástupce pro věci smluvní: představenstvo společnosti složené Z lng. Milana Moravce Ph.D., 

předsedy představenstva, lng. Vladimíra Mikule, místopředsedy 
Nikoly Gorelové, členky představenstva 

zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: CZ26475081 
zápis v obchodním rejstříku: B 7326 Městský soud v Praze 
1.3. (dále jen ,,ZhotoViteI“) 

Článek 2 - Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky, číslo smlouvy 
zhotovitele: 12-0075-0200 uzavřené dne 12. 5. 2020 (dále jen ,,SmIouva“), konkrétně čl. 3 - termín 
plnění. 

Ke změně termínu plnění dochází proto, že výběrové řízení na zakázku S názvem ,,ll/128 Pacov - 
průtah, PD“ bylo vedeno jako jedna zakázka rozdělená na dvě části. Práce o obou částech na sebe 
navazují. Objednatel pr\/ní části zakázky (kraj Vysočina) dodatkem č. 1 změnil „Článek 2 - Předmět 
smlouvy u objednatele č.: 134825, číslo smlouvy zhotovitele: 12-0075-0100 uzavřené dne 5. 5. 2020 
mezi krajem Vysočina a zhotovitelem, a to konkrétně rozšířil předmět smlouvy o dodatečné služby 
a v důsledku toho o byl změněn termín plnění této smlouvy. S ohledem na skutečnost, žejakjiž bylo 
zmíněno výše, práce na zakázce na sebe navazují, dohodly se smluvní strany na změně termínu 
plnění i u této Smlouvy. 
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Článek 3 -termín plnění odst. 3.1. Smlouvy se tedy mění 

Z původního Znění: 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení: po podpisu smlouvy 
předpoklad duben 2020 

Vypracování DUSP dle odst. 2.1. písm. a) do 5 měsíců od podpisu smlouvy 
předpoklad září 2020 

Zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b) do 4 měsíců od vypracování DUSP 

předpoklad leden 2021 

VypracováníPDPS dle odst. 2.1.písm. c) do 5 měsíců od vypracování DUSP - 

předpoklad únor 2021 

Předpoklad zahájenívýkonu AD dle odst. 2.1. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení 

Na nové Znění: 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění: 

Zahájení: květen 2020 

Vypracování DUSP dle odst. 2.1. písm. a) do 5.1.2021 

Zajištění pravomocného Společného povolení stabvy 
dle odst. 2.2. písm. b) do 4 měsíců od vypracování DUSP 

tj. do 5.5.2021 

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c) do 5 měsíců od vypracování DUSP 
tj. do 5.6.2021 

Předpoklad zahájenívýkonu AD dle odst. 2.1. písm. d) do 60 měsíců od vydání pravomocného 
stavební ho povolení 

Článek 3 - Ostatní ujednání 

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinakjednostranně nevýhodných podmínek. 
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel. 
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4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejně správy - Registru smluv. 
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 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, zajistí objednatel. 

V Pacově dne: V Praze dne: 

Objednatel: Zhotovitel: 

lng. Lukáš Vlček 
starosta města Pacov 
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