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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 76001
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvnich;
zástupce ve věcech technických;

Odpovědný útvar: Odbor doprav
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Ban . s., č. ú. 3048982/0800
Fax:

dále jen objednatel

Ing. Jiří Škrabal
se sídlem Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicl
IČO: 48476684
DIČ;
Bankovní spojení:

dále jen zhotovitel

uzavírají tento

Dodatek č. 3 ke
SMLOUVĚ O Dílo č. 4400190083

Vypracování proj'ektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na
akci „Zlín, Prštné - úprava Návsi"

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.
Předmět dodatku

S ohledem na překážky bránící dokončení inženýrské činnosti (komplikovaný legisiativní postup při vydání
pravomocného stavebního povolení), není možné zajistit původní termín pro dokončení předmětného díla.
Jelikož se jedná o objektivní překážky, které mají vliv na dobu provedení díla, smluvní strany se dohodly
na změně Smlouvy o dílo č, 4400190083 ze dne 2. 8. 2019 (dále jen „smlouva") tak, jak je uvedeno v čl. II.
tohoto Dodatku č. 3.

Článek II.
Změna smlouvy

Nové znění článku V. Doba a místo plněnu odst. 1.2.

1.2. Ukončení plnění jednotlivých fází díla:

- Vyřízení dokladové části a zajištění pravomocného stavebního povolení včetně nabytí právní moci a
vypracování dokumentace pro provádění stavby, včetně rozpočtu a výkazu výměr;

do 31.1.2021
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Dodatek č.l: „Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské činnosti na akci
Zlín, Prštné - úprava Návsi"

článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v Registru smluv.

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, v souladu se
zákonem č. 340/2015Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.

4. Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel
obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho zněni řádně přečetly, že ho
nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem
vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce:zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslojednací: RMZ 20. 1. 2020, usnesení Č.27/2R/2020, RO 2/2020

Schválení uzavření smlouvy, Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3:

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 24.6.2019, usnesení č. 64/13/2019
Datum a číslo jednací: 6.4.2020, usnesení č. 45/7R/2020
Datum a číslo jednací: 29.6.2020, usnesení č. 65/13R/2020
Datum a číslojednací: 9.11.2020, usnesení č.ll'/22R/2020

Ve Zlíně dne.....5.0...l.t» .2020

objednatel
statutární město Zlín
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zhotovitel

Michal Čížek
člen Rady města Zlína
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