
DODATEK č. 1 
 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2017 na veřejnou zakázku 

„Věchnov –  rekonstrukce vodovodu podél silnice“ 
 
 

Článek 1.  Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel 

     Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo 

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva 

k jednání jsou oprávněni:  

- ve věcech smluvních:   Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva 

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha, technický pracovník 

IČ:     43383513 

DIČ:     CZ43383513 

Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

Číslo účtu:    1622321399/0800 

K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo 

                                                                                                 Ing. Petr Leopold  

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

(dále jen „Objednatel“) 

   

1.2. Zhotovitel  

     PKS stavby a.s. 

se sídlem:    Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 

zastoupený:   Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 

k jednání jsou oprávněni:  

-  ve věcech smluvních:  Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva 

    Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti  

-  ve věcech technických:  Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek 

IČ:   46980059 

DIČ:    CZ46980059 

Peněžní ústav:   MONETA Money Bank, a.s. 

Číslo účtu:    175972792/0600 

Zapsaný v    Obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. B, vložka 930 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi 

smluvními stranami dne 4.8.2017   mění a doplňuje následovně: 

 

 Článek 2.  Předmět dodatku smlouvy 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla takto : 

  

       V Článku  4. Doba plnění, se stávající text odst. 4.1.2. ve znění : 
4.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle čl. 3.5. této smlouvy a 

podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do: 31. 8. 2017. 

      ruší a nahrazuje textem ve znění : 

4.1.2. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle čl. 3.5. SOD a podpisu 

protokolu o předání a převzetí dokončeného díla)  do: 29. 9. 2017. 



 

 

Článek 3.  Ostatní ustanovení  

 

3.1.  Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.  

 

Článek 4. Závěrečná ustanovení 

4.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 

4.2. Tento dodatek má dvě strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má 

platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních dodatku.  

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy. 

4.4. Tento dodatek podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., které zabezpečí objednatel. Pro účely 

zveřejnění je povinen zhotovitel poskytnout součinnost bez zbytečného  odkladu.    

 

Článek 5. Podpisy smluvních stran 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 31. 8. 2017   Ve  Žďáře nad Sázavou dne  31.8.2017 

 

 

  

............……………………………. ……………………………………. 

            Za objednatele :                     Za zhotovitele: 

          Ing. Petr Leopold                            Ing. Petr Pejchal 

   místopředseda předsednictva                         předseda představenstva  

 

 

 

       ........................................................... 

        Ing. Jaroslav Kladiva 

             ředitel společnosti 
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