
Ž vou, tel.: +420 566 697 201
MUKUP004AQUN

DODATEK č. 1 KE „SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/D/0102
ze dne 22. 8. 2017"

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:

DIČ:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:
tel:
fax:
ID datové schránky:

Město Kuřim
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Mgr. Ing. Dragem Sukalovským, starostou města
00281964
CZ00281964
22824641/0100
posta@kurim.cz
541422 311
541 230 633
5dhbqi2

zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Stanislav Bartoš, Ing
Markelová Jana

(dále jen „Objednatel'')

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva
46980059
CZ46980059

2. Jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. B, vložka 930
bankovní spojení:
e-maíl:
tel:
fax:
ID datové schránky:
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je:

technický náměstek

(dále jen „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany"

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/D/0102 ze dne
22.8.2017 (dále „smlouva").
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Z důvodu změny osob hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího se text v či. IX. PODMÍNKY
PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, v odstavcích 109.1. a 109.2. nahrazují novým textem, který zní:

109.1. Hlavní stavbyvedoucí:
Hlavní stavbyvedoucí je povinen se účastnit kontrolních dnů a v případě potřeby
Objednatele dostavit se na vyzvání Objednatele do místa plnění.

109.2. Stavbyvedoucí:
Stavbyvedoucí je povinen pro zajištění plynulosti provádění Díla být přítomen na staveništi
po celou pracovní dobu. Pracovní doba bude stanovena Zhotovitelem, a to v pracovní dny
alespoň od 9:00 hod. do 14:00 hod., a uvedena ve Stavebním deníku. O změnách pracovní
doby bude Zhotovitel Objednatele vždy předem informovat na e-mailovou adresu
uvedenou v či. I smlouvy.

Ostatní články smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, 1 vyhotovení obdrží
Zhotovitel a Objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a
uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text
smlouvy bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle
zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen usnesením č. 510/2017 Rady města Kuřimi č. 34
dne 11. 10. 2017

V Kuřimi dne £ ií. loí¥ VeŽďáře nad Sáz. dne 9, 10, 2017

Město Kuři
Mgr. Ing ukalovský, starosta

PKS stavby a.,
Ing. PetrPejchal, předseda představenstva

Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti
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