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Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 0678/2021 (č. 221-001-969)

uzavřené na zpracování díla „Změna č. 2A Územního plánu Znojmo“ podle ust. § 2586
a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„smlouva“ a „občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Město Znojmo
se sídlem: Znojmo, Obroková 1/12, PSČ 669 02
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Jakub Malačka, MBA - starosta
zastoupené ve věcech technických: Ing. Ludmila Šišková, vedoucí odboru územního

plánování
IČO: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., (o registru smluv)
a
Zhotovitel:
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o.
se sídlem: Příkop 8, 602 00 Brno
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. arch. jednatelka
zastoupené ve věcech technických: Ing. arch.
IČO: 188 244 63
DIČ: CZ 188 244 63

II.
Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 27.07.2021 Smlouvu o dílo č. 0678/2021 (221-001-969)
(dále jen „smlouva“), na základě se které zhotovitel zavázal pro objednatele zpracovat
dílo „ZMĚNA Č. 2A ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO“ (dále jen zkráceně „Změna č. 2A
ÚP Znojmo“ či „dílo“). Součástí smlouvy je bližší specifikace díla, požadavky na jeho
zhotovení a předání objednateli a další ujednání (viz znění smlouvy).

2) Na základě požadavku na rozdělení výsledného návrhu dokumentace Změny č. 2A ÚP
Znojmo na dvě dokumentace, a to na Změnu č. 2A_1 ÚP Znojmo a 2A_2 ÚP Znojmo,
se objednatel a zhotovitel ve smyslu článku XIII. odst. 1. smlouvy dohodli na této změně
smlouvy:

I. Veškerá ustanovení smlouvy uvedená v jejím článku II. Předmět smlouvy, článku III.
Podklady pro zpracování díla a článku IV. Doba plnění a místo plnění označená jako
Změna č. 2A ÚP Znojmo nově zahrnují Změnu č. 2A_1 Územního plánu Znojmo a
Změnu č. 2A_2 Územního plánu Znojmo.



2

II. Ustanovení odst. 1 článku V. Cena díla se ruší a nahrazuje novým zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za provedení díla:

1. etapa 100 000,00 Kč

2. etapa

- výsledný návrh Změny č. 2A_1 ÚP Znojmo a Změny č. 2A_2 ÚP Znojmo

80 000,00 Kč

- úplné znění Územního plánu Znojmo po Změně č. 2A_1 a Změně č. 2A_2

200 000,00 Kč

Cena celkem 380 000,00 Kč

III.
Závěrečná ujednání

1) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o registru smluv“) a souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku (vč.
případných příloh) v registru smluv.

2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

3) Jakékoliv změny tohoto dodatku lze provádět pouze formou písemných, postupně
číslovaných, dodatků na základě dohody obou smluvních stran.

4) Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

5) Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro
objednatele a jedno pro zhotovitele.

6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů,
podle jejich svobodné a vážné vůle a na důkaz tohoto připojují své vlastnoruční
podpisy.

7) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Znojma na její schůzi konané
dne 01.08.2022, usnesením č. 171/2022, bodem č. 7117.

Ve Znojmě dne ……………. V Brně dne …………….

Za objednatele Za zhotovitele

…………………………………… ……………………………………
Ing. Jakub Malačka, MBA, starosta Ing. arch.

jednatelka společnosti


