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Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 416004 ze dne 7.3.2016 

 
„Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. 

Bočkova, farská“ 
 

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném 

znění mezi následujícími smluvními stranami: 

 

 

Čl. 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      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      

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:            VHS Bohemia,a.s.            
       se sídlem:       Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná 

       zastoupený:                           Liborem Havlíkem, předsedou představenstva 

       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Libor Havlík, předseda představenstva 

-  ve věcech technických:  Petr Kučera, Ing. Karel Marcinko 

       IČ:                                      47910305 

       DIČ:                                     CZ47910305 

       Peněžní ústav:                       Raiffeisenbank, a.s. pobočka Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:                            1024021011/5500 

       Zapsaný v OR vedeným u KS Brno, oddíl B, vložka 4937 

       (dále jen zhotovitel) 

 

II. 

 

 

Shora uvedení účastníci smlouvy o dílo č. 416004 tímto dodatkem č.3 uvedenou smlouvu mění 

a doplňují tak, jak je dále v tomto dodatku uvedeno: 

 

III. 

 

 

Čl. 3 (doba plnění) odst. 3.1.2. smlouvy o dílo č. 416004 se nahrazuje z důvodu koordinace 

stavebních prací na celoplošnou opravu   místních komunikací následujícím textem: 
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3.1.2 Požadovaný termín dokončení stavby  do    30.11.2016 

 

 

 

IV. 

 
Ve zbytku zůstává smlouva o dílo č. 416004 a předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčena. 

 

 

V. 

 
Účastníci prohlašují, že tento dodatek sjednávají dle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za 

nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho statutární zástupci účastníků listinu 

podepisují. 

 

 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 1.11.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                VHS Bohemia,a.s. 
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