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Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na vytvoření dokumentace bouracích prací „Návrh postupu a způsobu bouracích
prací části stavby: nástavba a stavební úpravy rodinného domu, na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802,
pozemek p. č. 529, k. ú. Líšeň “ uzavřené dne 13. 06. 2022 (dále jen jako „dodatek") mezi níže
uvedenými smluvními stranami:

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování a zasílání faktur: městská část Brno - Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Břetislav Štefan, starosta
kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: Ing. arch. Markéta
bankovní spojení: KB Bmo-město, č. ú

(dále jen jako „objednatel11)

a

Projekce 21 Brno s. r. o.
Sídlo: Veslařská 595/81, 637 00 Brno
IČO: 07083220
DIČ: CZ 070 83 220
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele: Ing. Radim Kučera, jednatel
e-m
tel.:
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank
Číslo účtu:

(dále jen jako „zhotovitel11)
(společně jako „smluvní strany11)

Preambule
Dne 13. 06. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na
vytvoření dokumentace bouracích prací „Návrh postupu a způsobu bouracích prací části stavby:
nástavba a stavební úpravy rodinného domu, na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802, pozemek p. č. 529, k. ú.
Líšeň11, která byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 26.04.2022 (dálejen „smlouva").
Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá z důvodu nutného prodloužení termínu provedení díla resp. 2
výkonové fáze. Tato změna byla vyvolána potřebou zhotovitele zkonzultovat provedení díla se
zpracovatelem znaleckého posudku číslo 49/2012 - prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., a s tím

související nutností provést na místě kontrolní prohlídku, která se uskutečnila dne 30.11.2022.

I.
Smluvní strany se v souladu s čl. X., odst. 10. 3 smlouvy dohodly na změně čl. III, odst. 3.1 takto:

ČI. III
Termín provedení

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujícím termínu:

Lhůta pro dokončení části plněníČást plnění

do 60 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy1. Výkonová fáze

2. Výkonová fáze do 28. 02. 2023
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Na úpravy dle tohoto dodatku se vztahují všechna ustanovení smlouvy, jako by byly součástí smlouvy
od počátku smluvního vztahu a ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

III.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí
objednatel.

Tento dodatek byl uzavřen v souladu s Metodikou pro zadávaní veřejných zakázek MČ Brno-Líšeň,
která byla schválena Radou městské části Brno-Líšeň na 40. schůzi dne 26. 8. 2020.

V Brně dne ^ . A . 2023 V Brně dne ^ . A .2023

Za objednatele: Za zhotovitele:

starosta jednatel
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Protokol o vypsání výběrového řízení od 50.001, - Kč bez DPH do 250.000, - Kč bez DPH
(Spisový znak: STU/20/0900951)

Název zakázky: Návrh postupu a způsobu bouracích prací části stavby: nástavba a stavební úpravy
rodinného domu, na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802, pozemek p.č. 529, k.ú. Líšeň
Režim zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zakázky: Služby
Předmět zakázky: zpracování dokumentace pro odstranění stavby - nástavba a stavební úpravy
rodinného domu na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802, pozemekp.č. 529, k.ú. Líšeň.
Předpokládaná hodnota bez DPH: do 250.000, - Kč bez DPH

Vybraný dodavatel: Projekce 21 Brno s.r.o., Ing. Radim Kučera, IČ 070 83 220, Veslařská č.p.
595/81, Jundrov, 637 00 Brno

Dne 13. 06. 2022 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami podepsána smlouva o dílo na
vytvoření dokumentace bouracích prací „Návrh postupu a způsobu bouracích prací části stavby:
nástavba a stavební úpravy rodinného domu, na ul. Salajní č.o. 17, č.p. 802, pozemek p. č. 529, k. ú.
Líšeň“, která byla uzavřena v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 26.04.2022 {dále jen „smlouva").
Tento dodatek ke smlouvě se uzavírá z důvodu nutného prodloužení termínu provedení díla resp. 2
výkonové fáze. Tato změna byla vyvolána potřebou zhotovitele zkonzultovat provedení díla se
zpracovatelem znaleckého posudku číslo 49/2012 - prof. RNDr. Ing. Petrem Štěpánkem, CSc., a s tím
související nutností provést na místě kontrolní prohlídku, která se uskutečnila dne 30.11.2022.

Zpracovatel:
Příslušný odborný pracovník
Ing. arch. Diakovová Markéta, Ph.D., stavební odbor

Schválil:
Pověřený funkcionář pro danou oblast:
Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Vedoucí příslušného odboru:
Ing. arch. Diakovová Markéta, Ph.D.

Řídící kontrola před uzavřením závazku:

Příkazce operace
Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Správce rozpočtu
Dalibor Hakl




