Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Povodňový model Brna“
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 2552/2021-SML
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 4122050081

Číslo smlouvy zhotovitele:

06-O-5113-11874/21

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel č. 1:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:
Zapsán:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupený:
MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:
708 90 013
DIČ:
CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických:
XXXXXXXXX, vedoucí útvaru hydroinformatiky a geodetických informací
Tel:
XXXXXXXXXXX
Email:
XXXXXXXX

2. Objednatel č. 2:
Statutární město Brno
Sídlo:
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupené:
JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou
IČO:
44992785
DIČ:
CZ44992785 (plátce DPH)
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXX
Pověřený podpisem smlouvy: XXXXXXXXXXXXX, vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Zástupce ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, MSc. vedoucí oddělení Městské infrastruktury,
Kancelář architekta města Brna, p.o., Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
Tel:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Email:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. Zhotovitel:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo:
Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce
1930
Zastoupený:
Ing. Pavlem Menhardem, ředitelem divize 06, na základě plné moci
IČO:
47116901
DIČ:
CZ47116901
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel:
XXXXXXXXXXXXXXXX
Email:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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II. Základní skutečnosti
1. Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2021 Smlouvu o dílo pro realizaci akce s názvem „Povodňový
model Brna“.
2. Dílo je členěno na tyto části:
a) Analytická část numerického modelu
b) Stávající stav
c) Návrhový stav NSvr1 (Svratka)
d) Návrhový stav NSvr2 (Svratka)
e) Návrhový stav NSvit1 (Svitava)
f) Dodatečné modelové práce a výpočty
3. Z důvodu časově náročné kontroly hydraulických výstupů části b) Stávající stav se na 5. výrobním
výboru, konaném dne 10. 3. 2022 smluvní strany dohodly na posunu lhůty plnění částí c), d) a e)
uvedených v bodu 2. Důvodem je nutnost doplnění numerického modelu pro hydraulické výpočty
pro stávající stav po připomínkách ze strany Objednatele 1. a 2, a dále kontrolu měrných křivek z
limnigrafických stanic ve spolupráci s ČHMÚ pro novou kalibraci modelu. V průběhu kontroly
výstupů hydraulických výpočtů bylo nutné provést ověření výškových úrovní břehových linií a kóty
koruny ochranných hrází v místech rizika přelití 20-ti leté povodně. Toto dodatečné geodetické
zaměření probíhalo Objednatelem č. 1 v termínu 14. 3. – 18. 3. 2022. Následně byl doplněn digitální
model terénu v numerickém modelu pro stávající stav a probíhal nový hydraulický výpočet.

III. Předmět dodatku
1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo následujícím
způsobem:
Článek III, bod. 1: Doba plnění díla se mění takto:
- stávající odstavec Smlouvy o dílo je nově označen jako 1.1.
- v písmenu c) tohoto odstavce se stávající text „100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy“ nahrazuje textem
„30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací“
- v písmenu d) tohoto odstavce se stávající text „100 dnů od nabytí účinnosti smlouvy“ nahrazuje textem
„30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací“
- v písmenu e) tohoto odstavce se stávající text „120 dnů od nabytí účinnosti smlouvy“ nahrazuje textem
„30 dnů ode dne doručení Výzvy k zahájení prací“
Uvedené termíny dílčích plnění se stejným způsobem stanoví také v Příloze č. 1 Technické
požadavky na zpracování hydrotechnických výpočtů v rámci zakázky „Povodňový model Brna“
v odst. 6.1. Stávající stav a 6.2. Návrhový stav.
Do článku III, bodu. 1 Smlouvy o dílo se dále nově vkládají následující odstavce:
1.2.Doba plnění začíná běžet od dne nabytí účinnosti smlouvy, tedy od 19.11.2021.
1.3.Objednatel č. 1 a č. 2 předají zhotoviteli své připomínky k návrhu výstupů hydraulických výpočtů
nejpozději do 20 kalendářních dnů od jejich obdržení.
1.4. Dokončení části díla: Zhotovitel vypořádá připomínky obou Objednatelů k návrhu výstupů
hydraulických výpočtů nejpozději do 20 kalendářních dnů od jeho obdržení.
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V článku XII. bodě 4 Smlouvy o dílo se vypouští poslední věta.

IV. Závěrečná ustanovení
1.

Tento Dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí předmětné Smlouvy o dílo.

2.

Ostatní ustanovení předmětné Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

3.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každý Objednatel a
jedno Zhotovitel.

4.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho
uveřejněním v registru smluv.

5.

Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel č. 1 se zavazuje tuto smlouvu
uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

7.

Smlouva o dílo byla schválena na schůzi Rady města Brna č. R8/211 konané dne 30.3.2022

V Brně dne:

V Praze dne:

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

......................................................
Povodí Moravy, s.p.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
generální ředitel

......................................................
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel divize 06

V Brně dne:
Za objednatele č. 2:

......................................................
Statutární město Brno
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje
Magistrátu města Brna
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