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Dodatek č. 1

*, ke Smlouvě o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby
^ „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti
se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Tramvaj Plotní - soubor staveb
- etapa 2-4“ uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a dle ust. § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
ČI. 1
Smluvní strany
1. Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Bmo-město, 602 00 Brno
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
kontaktní osoba:
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
(dále jen Město)
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Praha 4, Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05
zastoupené Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem ŘSD ČR
kontaktní osoba:
Ředitelství silnic
IČ: 65993390
DIČ: CZ 65993390
(dále jen ŘSD)
3. Dopravní podnik města Brna, a.s.
se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Bmo
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě
oddíl B, vložka 2463
zastoupená předsedou představenstva Ing. Milošem Havránkem
kontaktní osoba:
IČ: 25508881
DIČ: CZ 25508881
(dále jen DPMB)
.
4. Teplárny Brno, a.s.
se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Bmo
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě,
oddíl B, vložka 786
zastoupená předsedou představenstva Mgr. Petrem Hladíkem
a místopředsedou představenstva a generálním ředitelem Ing. Petrem Fajmonem, MBA
kontaktní osoba:
IČ: 46347534
DIČ: CZ 46347534
(dále jen Teplárny)
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ČI. 2
2.1 Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2016 Smlouvu o spolupráci za účelem
přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“
a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících
se stavbou „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ (dále jen Smlouva o spolupráci).
2.2 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy
o spolupráci, a to v následujícím rozsahu:
V

r

Cl. 3 Ucel a předmět smlouvy
odst. 3.1, který zní:
"Účelem a předmětem této smlouvy je zajištění přípravy a realizace Stavby a úprava
vzájemných práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejné zakázky podle ust, § 2 odst. 9
zákona c. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen zákon
o veřejných zakázkách). Smluvní strany se, jako veřejní zadavatelé ve smyslu ust. § 2 odst 2
písm. b), c), d) zákona o veřejných zakázkách, dohodly na zadání nadlimitní veřejné zakázky na
stavební práce formou otevřeného řízení dle ust. § 27 a souvisejících, zákona o veřejných
zakázkách. Jménem výše uvedených zadavatelů (dále jen sdružení zadavatelů) bude jednat
se mění a nově zní takto:
Účelem a předmětem této smlouvy je zajištění přípravy a realizace Stavby a úprava
vzájemných práv a povinností smluvních stran v souvislosti se společným zadáním veřejné
zakázky související se stavbou „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ v souladu
s aktuálně platným a účinným zněním zákona o veřejných zakázkách a v souladu
s aktuálními pravidly strukturálních fondů Evropské unie. Smluvní strany se dohodly, že
jménem zadavatelů (dále jen sdružení zadavatelů) bude vůči třetím osobám jednat Město.
ČI. 5 Financování Stavby
odst. 5.4, který zní:
„Náklady DPMB na realizaci stavebních objektů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy jsou
předběžně oceněny částkou 220 mil. Kč bez DPH, přičemž tento odhad odpovídá příslušné
cenové úrovni RTS ve vazbě na rozpočet příslušející DSP Stavby, v aktualizovaně verzi. Tyto
naklady budou hrazeny z Operačního programu Doprava 2 (2014- 2020) a rozpočtu DPMB. “
se mění a nově zní takto:
Náklad}/ pPMB na realizaci stavebních objektů uvedených v příloze č. 3 této smlouvy jsou
předběžně oceněny částkou 220 mil. Kč bez DPH, přičemž tento odhad odpovídá příslušné
cenové úrovni RTS ve vazbě na rozpočet příslušející DSP Stavby, v aktualizované verzi. Tyto
náklady budou hrazeny z Operačního programu Doprava 2 (2014 - 2020) a rozpočtu DPMB.
Město a DPMB se dohodly, že spolu uzavřou Smlouvou o partnerství, na základě které
Město bezúplatně postoupí DPMB, jakožto příjemci dotace z Operačního programu
Doprava 2014 - 2020, licenci k užití projektové dokumentace pro stavební povolení a
projektové dokumentace pro provádění stavby, vyhotovených na základě smlouvy o dílo
ze dne 23. 2.2015 mezi Městem a společníky společnosti „Společnost pro „Tramvaj Plotní
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- soubor staveb" - aktualizace DSP a zpracování DPPS - etapa 2 - 4". Smlouvu
o partnerství předloží DPMB k žádosti o dotaci,
odst. 5.8, který zní:
„ Smluvní strany se zavazují, poměrně vůči svým stavebním objektům, hradit výkon autorského
dozoru, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, vedlejších rozpočtových nákladů
stavby a ostatních případných společných nákladů stavby za podmínky, že výběr dodavatele
předmětných služeb bude proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.
Podíl smluvních stran na úhradě souvisejících nákladů bude stanoven z poměrového podílu
vysoutěžené ceny za stavebnípráce na stavebních objektech, ježjsou realizovány v zájmu každé
dané smluvní strany vůči celkové vysoutěžené ceně za stavební práce (v cenách bez DPH).
Přehled stavebních objektů je uveden v přílohách č. 1 - 4 této smlouvy. Podíl smluvních stran
bude po ukončení výběrového řízení na stavební práce smluvně ošetřen uzavřením dodatku
k této smlouvě. “
se mění a nově zní takto:
Smluvní strany se zavazují, poměrně vůči svým stavebním objektům, hradit výkon autorského
dozoru, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, vedlejších rozpočtových nákladů
stavby a ostatních případných společných nákladů stavby za podmínky, že výběr dodavatele
předmětných služeb bude proveden v souladu s aktuálně platným a účinným zákonem
o veřejných zakázkách.
Podíl smluvních stran na úhradě souvisejících nákladů bude stanoven z poměrového podílu
vysoutěžené ceny za stavební práce na stavebních objektech, jež jsou realizovány v zájmu
každé dané smluvní strany vůči celkové vysoutěžené ceně za stavební práce (v cenách bez
DPH). Přehled stavebních objektů je uveden v přílohách č. 1 - 4 této smlouvy. Podíl smluvních
stran bude po ukončení výběrového řízení na stavební práce smluvně ošetřen uzavřením
dodatku k této smlouvě.
ČI. 6 Příprava Stavby
odst. 6.2, který zní:
„Město prostřednictvím svého příkazníka, společnosti Brněnské komunikace, a.s., zajistí
koordinaci přípravy stavby a majetkoprávní vypořádání, tj. uzavření smluvních vztahů
k nemovitým věcem dotčeným trvalým záborem Stavby pro všechny smluvní strany, přičemž
majetkoprávní vypořádání ve prospěch ŘSD bude realizováno v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické
infrastruktury, resp. po odsouhlasení postupu ze strany ŘSD. V součinnosti sjednotlivými
smluvními stranami zajistí Město u příslušných správních orgánů všechna potřebná povolení
kprovedení Stavby. Město se dále zavazuje, že na ŘSD, DPMB a Teplárny převede bezúplatně
. potřebná práva a povinnosti z územních rozhodnutípro Stavbu uvedených v čl. 2 odst. 2.3 této
smlouvy a pravomocných stavebních povolení Stavby. “
se mění a nově zní takto:
6.2 Město prostřednictvím svého příkazníka, společnosti Brněnské komunikace, a.s., zajistí
koordinaci přípravy stavby, zprostředkuje majetkoprávní vypořádání, tj. uzavření smluvních
vztahů k nemovitým věcem dotčeným trvalým záborem Stavby pro všechny smluvní strany
(zejména jednání s vlastníky nemovitých věcí, přípravu textace smluv a jejich projednání
se smluvními stranami), přičemž majetkoprávní vypořádání ve prospěch ŘSD bude
realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení
výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, resp.
3

č. 5615173592/1
po odsouhlasení postupu ze strany ŘSD. V součinnosti s jednotlivými smluvními stranami
zajisti Město prostřednictvím svého příkazníka, společnosti Brněnské komunikace, a.s.,
u příslušných správních orgánů všechna potřebná povolení k provedení Stavby. Město se dále
zavazuje, že na RSD, DPMB a Teplárny převede bezúplatně potřebná práva a povinnosti
z územních rozhodnutí pro Stavbu uvedených v cl. 2 odst. 2.3 této smlouvy a pravomocných
stavebních povolení Stavby.
odst, 6.4, který zní:
„Město zajistí veškeré podklady (zejména geometrické plány a znalecké posudky)
pro majetkoprávní vypořádání stavebních objektů realizovaných v zájmu DPMB uvedených
vpříloze č. 3 této smlouvy. DPMB se zavazujeposkytnout Městu veškerou nezbytnou součinnost
k uzavření smluvních vztahů k nemovitým věcem nezbytným pro realizaci těchto stavebních
objektů. Náklady na zajištěni podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavebních objektů
realizovaných v zájmu DPMB uvedených v příloze č. 3 této smlouvy a náklady vyplývající ze
smluvních vztahů k nemovitým věcem nezbytným pro realizaci těchto stavebních objektů uhradí
Město v návaznosti na ustanovení ČI 5. odst. 5.5 této smlouvy. “
se mění a nově zní takto:
6.4 Město zajistí veškeré podklady (zejména geometrické plány a znalecké posudky)
pro majetkoprávní vypořádání stavebních objektů realizovaných v zájmu DPMB uvedených
v příloze Č. 3 této smlouvy. DPMB za součinnosti Města uzavře smluvní vztahy
k nemovitým věcem nezbytným pro realizaci těchto stavebních objektů. Náklady na zajištění
podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavebních objektů realizovaných v zájmu DPMB
uvedených v příloze č. 3 této smlouvy a náklady vyplývající ze smluvních vztahů k nemovitým
věcem nezbytným pro realizaci těchto stavebních objektů uhradí Město v návaznosti na
ustanovení Cl. 5. odst. 5.5 této smlouvy.41
odst. 6.10, který zní:
”
touto smlouvou souhlasí, abypo dobu provádění stavebních prací Město, stavební dozor
Města ajeho dodavatelé v nezbytně nutném rozsahu vstupovali a vjížděli na tyto Komunikace,
jakož i s umístěním a provozem jakéhokoli zařízení nezbytného k této stavbě. “
se mění a nově zní takto:
6.10 ŘSD touto smlouvou souhlasí, aby po dobu provádění stavebních prací Město, DPMB,
Teí,,i*rny’ technický dozor investora a dodavatelé v nezbytně nutném rozsahu vstupovali
a vjížděli na tyto Komunikace, jakož i s umístěním a provozem jakéhokoli zařízení nezbytného
k této stavbě na těchto Komunikacích,
odst. 6.11, který zní:
ŘSD dává tento souhlas za účelem vydání rozhodnutí o povolení této stavby a zároveň
souhlasí, aby Město, tuto smlouvu předložilo jako vyjádření účastníků v řízení o vydání
stavebního povolení. Právo Města provést stavbu uvedenou v článku 2 této smlouvy
na dotčených Komunikacích se zakládá bezúplatně. “
se mění a nově zní takto:
6.11 ŘSD dává tento souhlas za účelem vydání rozhodnutí o povolení této stavby a zároveň
souhlasí, aby tato smlouva byla předložena jako vyjádření účastníků v řízení o vydání
stavebního povolení. Právo Města, DPMB a Tepláren provést stavbu uvedenou v článku 2 této
smlouvy na dotčených Komunikacích se zakládá bezúplatně.
4
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odst. 6.14, který zní:
„RSD, DPMB a Teplárny se zavazují poskytnout Městu veškerou nezbytnou součinnost pro
přípravu, realizaci a kolaudaci stavby, zejména při majetkoprávní přípravě a vypořádání
přeložek inženýrských sítí, které budou realizovány na předmětných pozemcích a pro které
budou uzavírány smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. ŘSD bude tuto součinnostposkytovat zcela
v souladu spříslušnými ustanoveními zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní
vodní a energetické infrastruktury. “
se mění a nově zní takto:
6.14 Město, RSD, DPMB a Teplárny se zavazují si navzájem poskytnout veškerou nezbytnou
součinnost pro přípravu, realizaci a kolaudaci stavby, zejména při majetkoprávní přípravě a
vypořádání přeložek inženýrských sítí, které budou realizovány na pozemcích jednotlivých
smluvních stran a pro které budou uzavírány smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti. ŘSD bude
tuto součinnost poskytovat zcela v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 416/2009 Sb.,
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
doplňuje se odst. 6.16, který zní takto:
6.16 Město a ŘSD se s ohledem na ustanovení odst. 6.1,6.12 a 6.13 tohoto článku smlouvy
dohodly, že nejpozději do jednoho roku po dokončení stavby a vydání kolaudačního
souhlasu mezi sebou zahájí majetkoprávní vypořádání pozemků situovaných pod stavbou
tak, aby výlučným vlastníkem pozemkůpod stavebními objekty ve vlastnictví České
republiky s příslušností hospodaření ŘSD byla Česká republika s příslušností
hospodaření RSD a výlučným vlastníkem pozemků pod stavebními objekty ve vlastnictví
Města bylo Město.
v

Cl. 7 Práva a povinnosti smluvních stran
odst. 7.1, který zní
,, V návaznosti na ustanoveni Či 5 odst. 5.8, může být výkon TDI a koordinátora BOZP zajištěn
uzavřením smlouvy se společností Brněnské komunikace, a.s., a to s využitím ustanovení § 18
odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, tzv. In-house zadání. Na straně objednatele
požadovaných služeb budou vystupovat všechny smluvnístrany této smlouvy, které budou výkon
těchto služeb hraditpoměrné vůči svým stavebním objektům. “
se mění a nově zní takto:
V návaznosti na ustanovení ČI. 5 odst. 5.8 se smluvní strany dohodly, že pokud tak bude
umožňovat aktuálně platné a účinné znění zákona o veřejných zakázkách, bude výkon
TDI a koordinátora BOZP zajištěn bez výběrového řízení, uzavřením smlouvy se společností
Brněnské komunikace, a.s. Na straně objednatele požadovaných služeb budou vystupovat
všechny smluvní strany této smlouvy, které budou výkon těchto služeb hradit poměrně vůči
svým stavebním objektům.
odst. 7.2, který zní:
„Město prohlašuje, že v případě, že by na straně ŘSD, DPMB nebo Tepláren nastaly důvody,
pro které by nebylo možné zadat veřejnou zakázku na zajištění výkonu TDI a koordinátora
BOZP s využitím ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, zajistí Město
5
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zadání veřejné zakázky na tyto služby v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných
zakázkách. Jménem sdružení zadavatelů budejednat Město. “
se mění a nově zní takto:
Město prohlašuje, že v případě, že by na straně ŘSD, DPMB nebo Tepláren nastaly důvody,
pro které by nebylo možné zajistit výkon TDI a koordinátora BOZP přímo, uzavřením smlouvy
se společností Brněnské komunikace, a.s., zajistí Město zadání veřejné zakázky na tyto služby
v souladu s příslušnými ustanoveními aktuálně platného a účinného zákona o veřejných
zakázkách. Jménem sdružení zadavatelů bude jednat Město.
odst. 7.10, který zní:
„ Vsouladu s § 74 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách bude hodnotící komise u veřejné
zakázky na stavební práce ustanovena vládou ČR, přičemž ŘSD, DPMB a Teplárny předloží
prostřednictvím Města návrh najmenovánípo 2 členech hodnotící komise ajejich náhradníků;
ŘSD, DPMB i Teplárny předají Městu své návrhy na jmenování členů komisí a jejich
náhradníků písemně, ve formě jmenovitého seznamu, nejpozději do 21 dní od podpisu této
smlouvy. “
se mění a nově zní takto:
V souladu s příslušným ustanovením aktuálně platného a účinného zákona o veřejných
zakázkách bude hodnotící komise u veřejné zakázky na stavební práce ustanovena vládou ČR,
přičemž ŘSD, DPMB a Teplárny předloží prostřednictvím Města návrh na jmenování po 2
členech hodnotící komise a jejich náhradníků; ŘSD, DPMB i Teplárny předají Městu své
návrhy na jmenování členů komisí a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenovitého
seznamu, v dostatečném předstihu před zahájením výběrového řízení
odst. 7.14, který zní:
„Město odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky dle § 155 o veřejných
zakázkách; Pro potřeby interního dokladování zakázek bude Město předávat ŘSD, DPMB
i Teplárnám (průběžně sjejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující
doklady z průběhu zadávání veřejné zakázky na stavebnípráce:
- text zadávacích podmínek
- doplňující dotazy včetnějejich vypořádání
- kopii Oznámení o zakázce, vč. případných opravných Oznámení o zakázce
- 1 kompletní výtiskprojektové dokumentace Stavby
- ověřenou kopii stavebního povolení Stavby včetně doložky o nabytíprávní moci
- rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (nebo případné oznámení o zrušení
zadávacího řízení)
- kopii Oznámení o zadání zakázky
- kopie dokladů zpřípadného přezkoumání námitek a řízeni o přezkoumání úkonů
zadavatele
- 2x stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy),
veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb.
a.

Vpřípadě zadání veřejné zakázky na služby - výkon TDI a koordinátora BOZP
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, odpovídá Město za uchování dokladů o
zadání veřejné zakázky dle § 155 zákona o veřejných zakázkách; Pro potřeby interního
dokladování zakázek bude Město předávat ŘSD, DPMB i Teplárnám (průběžně sjejich
vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady z průběhu
zadávání veřejné zakázky na služby - výkon TDI a koordinátora BOZP:
6
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text zadávacích podmínek
doplňující dotazy včetnějejich vypořádání
kopii Oznámení o zakázce, vč. případných opravných Oznámení o zakázce
rozhodnutí ojmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (nebo případné oznámení o zrušení
zadávacího řízení)
kopii Oznámení o zadání zakázky
kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele
2x stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy),
veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb.
se mění a nově zní takto:
Město odpovídá za uchováni dokladů o zadání veřejné zakázky dle příslušných ustanovení
aktuálně platného a účinného zákona o veřejných zakázkách; Pro potřeby interního
dokladování zakázek bude Město předávat ŘSD, DPMB i Teplárnám (průběžně s jejich
vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady z průběhu zadávání
veřejné zakázky na stavební práce:
- text zadávacích podmínek
- doplňující dotazy včetně jejich vypořádání
- kopii Oznámení o zakázce, vč. případných opravných Oznámení o zakázce
- 1 kompletní výtisk projektové dokumentace Stavby
- ověřenou kopii stavebního povolení Stavby včetně doložky o nabytí právní moci
- rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (nebo případné oznámení o zrušení
zadávacího řízení)
- kopii Oznámení o zadání zakázky
- kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele
- 2x stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy),
veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb.
a. V případě zadání veřejné zakázky na služby - výkon TDI a koordinátora BOZP v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách, odpovídá Město za uchování dokladů o zadání veřejné
zakázky dle příslušných ustanovení aktuálně platného a účinného zákona o veřejných
zakázkách; Pro potřeby interního dokladování zakázek bude Město předávat ŘSD, DPMB i
Teplárnám (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu)
následující doklady z průběhu zadávání veřejné zakázky na služby - výkon TDI a
koordinátora BOZP:
- text zadávacích podmínek
- doplňující dotazy včetně jejich vypořádání
- kopii Oznámení o zakázce, vč. případných opravných Oznámení o zakázce
- rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (nebo případné oznámení o zrušení
zadávacího řízení)
- kopii Oznámení o zadání zakázky
- kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele
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-

2x stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy),
veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb.

doplňuje se odstavec 7.16, který zní takto:
Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby dodatečných stavebních prací,
nezbytných pro dokončení Stavby, bude pro uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem
přiměřeně použito podmínek sjednaných pro zadání veřejné zakázky na stavební práce.
K realizaci veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy uzavřen dodatek ke
Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací, jež musí být podepsán oprávněnými
osobami za ŘSD i Město.
2.4 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č. 7 Smlouvy o spolupráci plné moci udělené ŘSD Městu. Nový text plné moci tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2.5 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy ě. 8 Smlouvy o spolupráci plné moci udělené DPMB Městu. Nový text plné moci tvoří přílohu ě. 2 tohoto dodatku.
2.6 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č. 9 Smlouvy o spolupráci plné moci udělené Teplárnami Městu. Nový text plné moci tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
2.7 Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci se nemění a zůstávají v platnosti.
ČI. 3
3. 1 Tento dodatek ě. 1 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní
strany, která dodatek č. 1 podepíše jako poslední.
3.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
dva stejnopisy.
3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich vážné a svobodné
vůle, nikoliv v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují
své podpisy.
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Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
Tento dodatek ě. 1 byl schválen Zastupitelstvem města Bma na Z7/20. zasedání konaném dne
6. 9.2016.
Statutární město Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně

V Praze

dne

i

2 3 -03- 2017

1 0 -04- 2017
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Ing. Petr vokřál
primátor města Bma

Teplárny Brno, a.s.

V Brně

V Bmě

rSi

15 -12- 2016

- 9 -11- 2815
dne

A i. r

tóg: Jan Kroupa
generální ředitel

Dopravní podnik města Bma, a.s.

I

dne

QQPRAVNÍ PODNIK M
akciová společ

plárny ernq

HLINKY 15
6S646 BR

ldrny Srno, a.s,
:ČZ4U.H75M

Ing. Miloš Havyanek
předseda představenstva

Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva

Ing. Petr Fajníon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel
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Příloha č. 1 dodatku č. 1

Plná moc
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390,
zastoupené generálním ředitelem Ing. Janem Kroupou, (dále jen zmocnitel) zmocňuje statutární
město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zastoupené primátorem Ing.
Petrem Vokřálem (dále jen zmocněnec), v souladu se Smlouvou o spolupráci za účelem
přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby “Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ a o
úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou
„Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ ze dne .^7.7:.ř.F. (f..... uzavřenou mezi statutárním
městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4, IČ: 659 93 390, Dopravním podnikem města Brna, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00
Brno, IČ: 255 08 881 a Teplárnami Brno, a. s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno,
k zastupování ve všech právních jednáních nezbytných k zadání veřejných zakázek
souvisejících se zhotovením stavby “Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“, s výjimkou
uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.
V Praze

V Brně

Dne:

Dne: 1 0 -04- 2017

2 3 -03- 2017

Za zmocnitele:

Za zmocněnce:
Plnou moc přijímám.

O
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y.

Ing. JamŘíoupa
generální ředitel
ředitelstvksilnic a dálnic ČR
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Ing. Petr Vokřál
primátor města Brna
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Příloha č. 2 dodatku č. 1

Plná moc
Dopravní podnik města Brna, a. s., se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno,
IČ: 255 08 881, zastoupená předsedou představenstva Ing. Milošem Havránkem (dále jen
zmocnitel) zmocňuje Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, Bmo-město,
602 00 Brno, zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem (dále jen zmocněnec), v souladu
se Smlouvou o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby “Tramvaj
Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ a o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním
veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ ze
dne 5. 4. 2016 uzavřenou mezi statutárním městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se
sídlem Na Pankráci, 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390, Dopravním podnikem města
Brna, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 255 08 881 a Teplárnami Brno, a.
s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, k zastupování ve všech právních jednáních
nezbytných k zadání veřejných zakázek souvisejících se zhotovením stavby “Tramvaj Plotní soubor staveb - etapa 2-4“, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

-9 -11-2016

Dne: 1 9 -04- 2017

Dne:

Za zmocněnce:

Za zmocnitele:
coX
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©OPRAVNÍ PODNIK MĚSTA BRNA
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Ing. Petr Vokřál
primátor města Brna

předseda představenstva
Dopravní podnik ipěsia Brna, a
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Příloha č. 3 dodatku č. 1

Plná moc
Teplárny Brno, a, s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná, 638 00 Brno, IČ: 463 47 534, zastoupená
předsedou představenstva Mgr. Petrem Hladíkem a místopředsedou představenstva a
generálním ředitelem Ing. Petrem Fajmonem, MBA (dále jen zmocnitel) zmocňuje statutární
město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zastoupené primátorem Ing.
Petrem Vokřálem (dále jen zmocněnec), v souladu se Smlouvou o spolupráci za úěelem
přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby “Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa 2-4“ a o
úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou
„Tramvaj Plotní — soubor staveb - etapa 2-4“ ze dne . á.. . rčffííí. uzavřenou mezi statutárním
městem Brnem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci, 546/56, 140 00 Praha
4, IČ: 659 93 390, Dopravním podnikem města Brna, se sídlem Hlinky 64/151, Pisárky,
603 00 Brno, IČ: 255 08 881 a Teplárnami Brno, a. s., se sídlem Okružní 828/25, Lesná,
638 00 Brno, IČ; 463 47 534, k zastupování ve všech právních jednáních nezbytných k zadání
veřejných zakázek souvisejících se zhotovením stavby “Tramvaj Plotní - soubor staveb - etapa
2-4“, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.
V Brně
Dne:

V Bmě

1 5 -12- 2016

Dne: 1 0 -04- 2017

Zmocnitel:
(7H) TEPIÁRNY BRNO

Zmocněnec:
Plnou moc přijímám.

my Grno, a.s.
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Mgr. Petr Hladík
předseda představenstva
Teplárny Brno, a.s.

Ing. Petr Výkřál
primátor města Bma

Ing. Petr Fajmon
místopředseda představenstva
a generální ředitel
Teplárny Brno, a.s.
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