
Dodatek č. 1 
Smlouvy o dílo

číslo smlouvy: 2106211845

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR pod spis.zn.: B 9378 u MS v Praze 
IČO: 25638955 
DIČ: CZ25638955
zastupuje: ..................................... ...... ......... .......... ......................... ....... 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 
číslo účtu: ..................................

(dále jen „zhotovitel“)

a

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1, 697 01 Kyjov 
IČO: 00285030 
DIČ: CZ00285030
zastupuje: ....... ............................................ 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: .............................

(dále jen „objednatel“)

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „dodatek“)

Část A)
Úvodní ustanovení

A. 1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.6.2021 smlouvu o dílo, číslo: 2106211845 (dále jen „smlouva“).

A.2. S ohledem na vývoj smluvního vztahu založeného smlouvou a v čase sjednané změny se smluvní 
strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se doplňují ustanovení smlouvy v části B).

Část B)
Předmět dodatku

B. 1. Dodatkem se upravuje bod II. Účel a předmět smlouvy, cenové podmínky, čí. 2.5. takto:

Cena díla v rozsahu dle čí. 2.4. se navyšuje o 456 800,00 Kč bez DPH (slovy čtyřista padesát šest tisíc 
osum set korun českých bez daně z přidané hodnoty) za vícepráce.
1.- asistence Hasičckého záchranného sboru Jihomoravského kraje -  156 800,-Kč
2.- navýšení likvidace chemikálií, které nebyly součástí foto dokumentace -  300 000,-Kč

Část C)
Závěrečná ustanovení

C.1. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti
okamžikem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv"). Zveřejnění dodatku je povinen zajistit objednatel.

C.2. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), radou 
města Kyjova na 77. zasedání dne 19. 7. 2021.

C.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi ustanoveními tohoto dodatku (včetně jeho příloh), 
všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením dodatku využily 
možnosti dodatečného vysvětlení jeho ustanovení. Žádná ze smluvních stran neshledala, že by 
některé ustanovení bylo pro ní zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásadě poctivého obchodního styku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem 
jejich pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně 
berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázáni a na důkaz toho tento dodatek podepisují.

V Kyjové d ne  2.&.JTL í 0:!

¿d V&CríCt! 8

/■i soulad s právním řádí 

Ď í t e  2 6 , 0 7 .  2021

2 I -07- 2021
V Brně d ne .....................
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