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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen 
„dodatek") dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů

Akce: Obnova veřejného osvětlení v ulicích Osvobození, Komenského, Havlíčkova, 
Polní a Hájová v Poštorné

1. Smluvní strany

Město Břeclav
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou města
k jednání ve věcech technických pověřen: Vít Pohanka
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 19-1832790257/0100
(dále jen „Objednatel")

a

DATmoLUX a.s.
sídlo: Nováčkova 27, Brno 614 00
zapsaný v obchodním rejstříku: B 6151 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Ing. Robertem Tóthem
k jednání ve věcech technických pověřen: Ing. Ivo Chmelař
IČO: 26233100
DIČ: CZ26233100
bankovní spojení: Fio banka a.s.
č. účtu: 2300214376/2010
(dále jen „Zhotovitel")

(společně dále jen „smluvní strany" samostatně pak též „smluvní strana")

1. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavírán mezi smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem:
„Obnova veřejného osvětlení v ulicích Osvobození, Komenského, Havlíčkova, Polní 
a Hájová v Poštorné" ze dne 12.3.2021 (dále jen: „smlouva").

Dodatkem se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

Článek 3. Termíny a místo plnění se v odst. 3.2 mění takto
3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla: do 30.9.2021.

Změna termínu dokončení byla zapříčiněna nuceným přesunutím zaměstnanců na 
likvidaci škod po přírodní katastrofě v obci Hrušky a Moravská Nová Ves, což Zhotoviteli 
znemožnilo pokračovat v zemních pracích.

2. Závěrečná ustanovení
2.2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem zveřejnění dodatku vč. jeho příloh v Registru smluv
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dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku dle zákona o registru smluv
zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně
souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh
v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru
smluv.

2.2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá smluvní
strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

2.2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s
celým obsahem dodatku souhlasí bez výhrad. Současně také prohlašují, že
tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek.

2.2.4. Ostatní ustanovení smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti
nezměněny.

V Břeclavi dne

Bc. Svat s

Ve Brně dne

...........

Ing.

Doložka podle § 41 zákona cSižS^wjTsb., o obcích (obecní zřízení),
pozdějších předpisů

ve zněni

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č.
64 dne 14. 7. 2021 usnesením Č.R64/21/22.

V Břeclavi dne
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