
Město Břeclav

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 13.01.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
00283061
CZ00283061
Komerční banka a.s.
19-1832790257/0100

statutární orgán: Mgr. Silvie Baštinská, vedoucí odboru stavebního a
životního prostředí na základě pověření rady města 
zástupce ve věcech technických: Ing. Lucia Vyrubalíková 
(dále jen „Objednatel'1)

Zhotovitel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
statutární zástupce:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
společnost zapsaná v OR vedeném
(dále jen „Zhotovitel")

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.
U Sadu 13, 162 00 Praha 6 
61061557 
CZ61061557 
ČSOB a.s.
162295091/0300
Ing. Zuzana Čopáková, jednatelka 
Ing. Zuzana Čopáková 
Ing. Helena Coufalová
u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 43062

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jako „Smluvní strana" nebo společně jako
„Smluvní strany")

Preambule:

Vzhledem ktomu, že

(A) Smluvní strany uzavřely dne 13.01.2021 Smlouvu o dílo, předmětem které je zpracování 
jednorázové aktualizace digitálního povodňového plánu města Břeclav a digitálního 
povodňového plánu ORP Břeclav (dále jen „Smlouva"),

(B) v průběhu trvání Smlouvy došlo ze strany Zhotovitele k požadavku na posun termínu 
dokončení Díla z objektivních důvodů, a

(C) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek") v tomto znění:



I.
Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení odst. 3.1 Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto 
Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením odst. 3.1 tohoto znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli 
v následujících termínech:

ihned po podpisu smlouvyZahájení činnosti:

Ukončení činnosti:
(dále jen „Doba plnění1)

do 31.10. 2021

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana 

obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. příloh v Registru smluv 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.

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly před jeho podpisem 
a že souhlasí s jeho obsahem. Toto stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne V Praze dne d'1 7 W)

Objednatel
Mgr. Silvie Baštinská, vedoucí odboru Ing. Zuzana Čopáková, jednatelka

Zhotovitel
Čopí

Praha 6, 162 00 
www. hydrosoft.cz


