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DODATEK Č. 1

Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP

ID: 153869

uzavřená v souladu s§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

BOZP - Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť

I. Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina

se sídlem: 
zastoupený:

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje, 
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

k podpisu pověřen 
zástupci pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
Ing. Eva Delínová
odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

tel.: 564 602 276
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800
(dále jen „zadavatel stavby'"

Osvědčení o odborné způsobilosti (ev.číslo) ITI/574/KOO/2017

Dodavatel: Ing. Jiří Sedláček
se sídlem: U Kříže 975/1,674 01 Třebíč

(dále jen „koordinátor“)

tel./e-mail: +420776855579/ projektsestav@gmail.com
IČO: 883 41 241
DIČ: neplátce
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2901186032/2010

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

11. Úvodní ustanovení

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP 
ze dne 1.12. 2021 je změna bankovního spojení zadavatele stavby, změna sídla dodavatele 
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Kraj vysočina

a dále změna a prodloužení termínu plnění této smlouvy z důvodu změny termínu dokončení 
předmětu smlouvy o dílo na stavební akci „Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť“.
Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. X, bod 2. Smlouvy o zajištění výkonu 
činností koordinátora BOZP na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená 
ustanovení Smlouvy takto:

Článek I. Smluvní strany se mění a nově zní takto:

(dále jen „zadavatel stavby"

Objednatel: Kraj Vysočina

se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje, 

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
k podpisu pověřen 
zástupci pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
Ing. Eva Delínová
odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

tel.: 564 602 276
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Osvědčení o odborné způsobilosti (ev.číslo) ITI/574/KOO/2017

Dodavatel: Ing. Jiří Sedláček
se sídlem: Okružní 906/36, 674 01 Třebíč

(dále jen „koordinátor“)

tel./e-mail: +420776855579/ projektsestav@gmail.com
IČO: 883 41 241
DIČ: nepíátce
bankovní spojení: FIO Banka
číslo účtu: 2901186032/2010

Článek V. Termín plnění se mění a nově zní takto:

V.1. Zahájení činnosti:
Sjednanou činnost zahájí koordinátor nejdříve dnem nabytí účinnosti této smlouvy 
v závislosti na zahájení stavebních prací.
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací - červen 2022
V.2. Ukončení činnosti:
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Kraj Vysočina

Po dokončení realizace stavebních prací (podpis předávacího protokolu, případně podpis 
zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) a po předání veškerých dokladů souvisejících 
s činností BOZP, nejpozději do 31. 8. 2022.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o zajištění výkonu činností koordinátora BOZP nedotčená tímto 
dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dne podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní objednatel a splnění této povinnosti 
doloží průkazným způsobem zadavatel.

Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své elektronické podpisy.

Třebíč Jihlava

Za koordinátora: za zadavatele stavby:

। .v. Digitálně
ng.Jiři : podepsal Ing. Jiří

Sedláček
SedláčekDatum:. 2022.05,25

. 21:06:36+02’00'

Digitálně podepsal 
Mgr. Karel Mgr, Karel

Janoušek
Janoušek Datum: 2022.05.31 

. 09:46:43+02'00'

Ing. Jiří Sedláček 
jednatel

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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